
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017
Kaupunginvaltuusto

07.06.2017

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

Kokousaika 07.06.2017 18:00 - 21:03, keskeytetty 18:14 - 18:25

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arajärvi, Pentti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin poistui 19:44, poissa: 280§ - 286§
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Katriina
Järvinen, Jukka saapui 18:09, poissa: 250§, 251§
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma poistui 19:44, poissa: 280§ -286§
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Sinnemäki, Anni
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vapaavuori, Jan
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen
Finne-Elonen, Laura varajäsen
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Haglund, Mia varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Laisaari, Johanna varajäsen
Nuorteva, Johanna varajäsen

saapui 19:44, poissa: 250§ - 280§
Oskala, Hannu varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Tamminen, Lilja varajäsen

saapui 19:44, poissa: 250§ - 280§
Turkkila, Matias varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Laitio, Tommi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Pohjaniemi, Marju henkilöstöjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Summanen, Juha hallintojohtaja
Andersson Victor kaupunginsihteeri
Hyttinen, Hannu kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna hallintoasiantuntija
Kari, Tapio viestintäpäällikkö
Karmala, Jussi tiedottaja
Katajamäki, Paula tiedottaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Teppo, Tiina johtava asiantuntija

Asiantuntijat

Roberts, Ann Charlotte arkkitehti

Puheenjohtaja

Jörn Donner puheenjohtaja
250-252 §

Tuuli Kousa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
253-286 §

Pöytäkirjanpitäjä
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Tiina Teppo johtava asiantuntija
250-278 §, 283-286 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
279 §

Anna Villeneuve hallintoasiantuntija
280-282 §
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Tid 07.06.2017 18:00 - 21:03, avbrutet 18:14 - 18:25

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Donner, Jörn ordförande
Kousa, Tuuli stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arajärvi, Pentti stadsfullmäktiges II vice ordförande
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arhinmäki, Paavo
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Haatainen, Tuula
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin avlägsnade sig 19:44, frånvarande: 

280§ - 286§
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eero
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Katriina
Järvinen, Jukka anlände 18:09, frånvarande: 250§, 

251§
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma avlägsnade sig 19:44, frånvarande: 

280§ - 286§
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Malin, Petra
Meri, Otto
Mohamed, Abdirahim
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Razmyar, Nasima
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Sinnemäki, Anni
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vapaavuori, Jan
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vesikansa, Sanna
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare
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Finne-Elonen, Laura ersättare
Haglund, Mia ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Laisaari, Johanna ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare

anlände 19:44, frånvarande: 250§ -
279§

Oskala, Hannu ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Tamminen, Lilja ersättare

anlände 19:44, frånvarande: 250§ - 
279§

Turkkila, Matias ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Pohjaniemi, Marju personaldirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Åhlgren, Harry stf. stadsjurist
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Andersson, Victor stadssekreterare
Hyttinen, Hannu stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna förvaltningsexpert
Kari, Tapio kommunikationschef
Karmala, Jussi informatör
Katajamäki, Paula informatör
Djupsjö, Stefan övertranslator
Peltonen, Antti förvaltningschef
Teppo, Tiina ledande sakkunnig

Sakkunniga

Roberts, Ann Charlotte arkitekt

Ordförande

Jörn Donner ordförande
250-252 §

Tuuli Kousa stadsfullmäktiges ordförande
253-285 §
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Protokollförare

Tiina Teppo ledande sakkunnig
250-278 §, 283-286 §

Antti Peltonen förvaltningschef
279 §

Anna Villeneuve förvaltningsexpert
280-282 §
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§ Asia

250 Asia/1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

251 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

252 Asia/3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

253 Asia/4 Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
Val av borgmästare för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017

254 Asia/5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
Val av biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn för 
fullmäktiges mandattid som börjar år 2017

255 Asia/6 Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 
2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
Val av biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn för fullmäktiges 
mandattid som börjar år 2017

256 Asia/7 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 
2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
Val av biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn för fullmäk-
tiges mandattid som börjar år 2017

257 Asia/8 Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 
alkavaksi valtuuston toimikaudeksi
Val av biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn för 
fullmäktiges mandattid som börjar år 2017

258 Asia/9 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Tillsättande av stadsfullmäktiges valnämnd och val av ledamöter för 
mandattiden som börjar år 2017

259 Asia/10 Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi
Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar 2017

260 Asia/11 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden 
som börjar 2017
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261 Asia/12 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 
som börjar 2017

262 Asia/13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi
Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 2017

263 Asia/14 Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi
Tillsättande av centralvalnämnden och val av ledamöter för mandatti-
den som börjar år 2017

264 Asia/15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämnden för mandattiden 
som börjar 2017

265 Asia/16 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten 
valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion 
för mandattiden som börjar 2017

266 Asia/17 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten va-
linta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion 
för mandattiden som börjar 2017

267 Asia/18 Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavak-
si toimikaudeksi
Val av ledamöter i stadsmiljönämnden för mandattiden som börjar 
2017

268 Asia/19 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten 
valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för 
mandattiden som börjar 2017

269 Asia/20 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och all-
männa områden för mandattiden som börjar 2017

270 Asia/21 Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi
Val av ledamöter i räddningsnämnden för mandattiden som börjar 
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2017

271 Asia/22 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i direktionen för trafikaffärsverket för mandattiden 
som börjar år 2017

272 Asia/23 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 al-
kavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för mandattiden som bör-
jar 2017

273 Asia/24 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för man-
dattiden som börjar 2017

274 Asia/25 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för man-
dattiden som börjar 2017

275 Asia/26 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för 
mandattiden som börjar 2017

276 Asia/27 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavak-
si toimikaudeksi
Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden 
som börjar 2017

277 Asia/28 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämndens sektion för man-
dattiden som börjar 2017

278 Asia/29 Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toi-
mikaudeksi
Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden som bör-
jar år 2017

279 Asia/30 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torju-
misesta
Gruppmotion av Gröna fullmäktigegruppen om motarbetande av olik-
värdighet mellan områden
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280 Asia/31 Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin myyminen Jät-
käsaari Invest Ab:lle (20803/4)
Försäljning av tomten 20803/4 (Busholmens hotelltorn och kong-
resscenter) till Jätkäsaari Invest Ab

281 Asia/32 Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille Tapulikau-
pungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kur-
kimäessä ja Kivikossa
Arrendegrunder för egnahemstomter i Stapelstaden, Brobacka, Alp-
byn, Gårdsbacka, Mellungsbacka, Tranbacka och Stensböle

282 Asia/33 Vuokrausperusteet Kontulan ja Keski-Vuosaaren asunto- ja autopaik-
katonteille
Arrendegrunder för en bostadstomt och en bilplatstomt i Gårdsbacka 
och en bostadstomt i Mellersta Nordsjö

283 Asia/34 Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12420)
Detaljplan och detaljplaneändring för områden vid Birgittavägen och 
Britasvägen i Månsas (nr 12420)

284 Asia/35 Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 
12380)
Detaljplan och detaljplaneändring för Fallkullakilen (nr 12380)

285 Asia/36 Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaa-
van muuttaminen (nro 12088)
Detaljplaneändring för områden vid Grönbensgränden och Gungb-
rädsgränden i Gårdsbacka centrum (nr 12088)

286 Asia/37 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 250
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 hallintosäännön edellyttämässä järjestyksessä. Toi-
mitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuute-
tuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että ko-
kous 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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§ 251
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuute-
tut Elina Moisio ja Vesa Korkkula sekä varalle valtuutetut Ville Jalovaa-
ra ja Terhi Koulumies.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 252
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valin-
ta

HEL 2017-003140 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita loppuvuodeksi 2017 puheenjohtajaksi 
Tuuli Kousan sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogo-
moloffin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Arajärven.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan 
osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti kaupunginvaltuuston puheenjohtajak-
si Tuuli Kousaa, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomo-
loffia ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Arajärveä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita loppuvuodeksi 2017 puheenjohtajan 
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän koh-
dan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudek-
seen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on val-
tuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vali-
taan samassa vaalitoimituksessa.
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mu-
kaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 581

HEL 2017-003140 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita loppuvuodeksi 2017 puheenjohtajan 
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän koh-
dan osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 253
Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudek-
si

HEL 2017-003000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen pormestariksi Jan Vapaavuoren 7.6.2017 lu-
kien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pormestari Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset pormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 44 §:n mukaan pormestari on kunnan luottamus-
henkilö, joka toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi voidaan valita myös hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Val-
tuusto voi päättää, että pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuu-
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tettu. Henkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteel-
la, että hänet valitaan pormestariksi.

Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimi-
kausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja 
on valittu.

Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaa-
lissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä 
saanut tulee valituksi.

Hallintosäännön määräykset pormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:n mukaan pormestari johtaa kaupunginhal-
lituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-
taa.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliit-
tista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen 
edellyttää. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
ton puheenjohtajana.

Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutet-
tujen keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi jatkuu 
siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Kuntalain 80 §:n mukaan päätoimiseen luottamustoimeen voidaan vali-
ta henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pormestari Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 582

HEL 2017-003000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pormestariksi Jan 
Vapaavuoren 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä pormestariksi valitaan Jan Vapaavuori.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 8 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
07.06.2017

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

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 254
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003300 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti  kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti valita toimikaudekseen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apu-
laispormestariksi Pia Pakarisen 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.
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Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 584

HEL 2017-003300 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan apulaispormestariksi Pia Pakarisen 7.6.2017 lu-
kien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi valitaan 
Pia Pakarinen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 255
Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 
2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003335 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti  kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti valita toimikaudekseen kaupunkiympäristön toimialan apulaispor-
mestariksi Anni Sinnemäen 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 14 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
07.06.2017

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

Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 583

HEL 2017-003335 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tön toimialan apulaispormestariksi Anni Sinnemäen 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Hannu Oskalan ehdotuksesta, et-
tä kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestariksi valitaan Anni 
Sinnemäki.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 256
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuon-
na 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003337 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispor-
mestariksi Nasima Razmyarin 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.
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Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 585

HEL 2017-003337 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan apulaispormestariksi Nasima Razmyarin 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi valitaan Nasima 
Razmyar.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 257
Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 
2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarik-
si Sanna Vesikansan 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.
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Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 586

HEL 2017-003338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
toimialan apulaispormestariksi Sanna Vesikansan 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Hannu Oskalan ehdotuksesta, et-
tä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestariksi valitaan Sanna Ve-
sikansa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 258
Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten va-
linta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002995 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuus-
ton vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilökoh-
taiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Vihr.  Fatim Diarra RKP  Silja Borgarsdóttir

Sandelin
2. Kok.  Otto Meri Kesk.  Terhi Peltokorpi
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. Vas.  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. PS  Pia Kopra PIR  Amos Ahola

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Fatim Diarra
 Varapuheenjohtaja Otto Meri

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti itseään Otto Meren varajäseneksi 
kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 26 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
07.06.2017

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

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginval-
tuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Vihr.  Fatim Diarra RKP  Silja Borgarsdóttir

Sandelin
2. Kok.  Otto Meri Kesk.  
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. Vas.  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. PS  Pia Kopra PIR  Amos Ahola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Fatim Diarra
 Varapuheenjohtaja Otto Meri

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto aset-
taa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilauta-
kunnan, johon samalla valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille kullekin 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan valituista jäsenistä. Lautakunta on päätösvaltainen vä-
hintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla.

Kuntalain säännökset
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Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja
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3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 587

HEL 2017-002995 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginval-
tuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Vihr.  Fatim Diarra RKP  Silja Borgarsdóttir Sande-

lin
2. Kok.  Otto Meri Kesk.  
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. Vas.  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. PS  Pia Kopra PIR  Amos Ahola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Fatim Diarra
 Varapuheenjohtaja Otto Meri

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että jä-
seneksi valitaan Eveliina Heinäluoma sekä Marcus Rantalan ehdotuk-
sesta, että varajäseneksi valitaan Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 259
Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi

HEL 2017-002970 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä 
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Ulla-Marja Urho
2. Vihr.  kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Hannu Oskala

3. Kok.  kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

 Juha Hakola

4. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

 Kaarin Taipale

5. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

 Jasmin Hamid

6. Kok.  Jaana Pelkonen  Daniel Sazonov
7. Kok.  Wille Rydman  Arja Karhuvaara
8. Kok.  Terhi Koulumies  Jenni Pajunen
9. Vihr.  Otso Kivekäs  Reetta Vanhanen
10. Vihr.  Maria Ohisalo  Ozan Yanar
11. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
12. Vas.  Paavo Arhinmäki  Anna Vuorjoki
13. Vas.  Veronika Honkasalo  Suldaan Said Ahmed
14. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen
15. RKP  Marcus Rantala  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 1. varapuheenjohtaja Otso Kivekäs
 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toi-
mintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin 
toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhal-
lituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella 
kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.
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Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö;
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2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
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lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 588

HEL 2017-002970 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenen-
sä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Ulla-Marja Urho
2. Vihr.  kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Hannu Oskala

3. Kok.  kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

 Juha Hakola

4. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

 Kaarin Taipale

5. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

 Jasmin Hamid

6. Kok.  Jaana Pelkonen  Daniel Sazonov
7. Kok.  Wille Rydman  Arja Karhuvaara
8. Kok.  Terhi Koulumies  Jenni Pajunen
9. Vihr.  Otso Kivekäs  Reetta Vanhanen
10. Vihr.  Maria Ohisalo  Ozan Yanar
11. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
12. Vas.  Paavo Arhinmäki  Anna Vuorjoki
13. Vas.  Veronika Honkasalo  Suldaan Said Ahmed
14. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen
15. RKP  Marcus Rantala  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 1. varapuheenjohtaja Otso Kivekäs
 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Jussi Pajunen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin varajäseneksi va-
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litaan Kaarin Taipale ja Tomi Sevander varajäseneksi Thomas Wallg-
ren.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 260
Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002974 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeino-
jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Pia Pakarinen
2. Kok.  Jenni Pajunen  Wille Rydman
3. Kok.  Daniel Sazonov  Arja Karhuvaara
4. Vihr.  Anni Sinnemäki  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Sanna Vesikansa  Reetta Vanhanen
6. Vihr.  Ozan Yanar  Maria Ohisalo
7. SDP  Kaarin Taipale  Tomi Sevander
8. Vas.  Suldaan Said Ahmed  Anna Vuorjoki
9. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 Varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kil-
pailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaostossa on 9 jä-
sentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jä-
senellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jä-
senet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituk-
sen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)
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Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
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teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
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vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 589

HEL 2017-002974 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Pia Pakarinen
2. Kok.  Jenni Pajunen  Wille Rydman
3. Kok.  Daniel Sazonov  Arja Karhuvaara
4. Vihr.  Anni Sinnemäki  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Sanna Vesikansa  Reetta Vanhanen
6. Vihr.  Ozan Yanar  Maria Ohisalo
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7. SDP  Kaarin Taipale  Tomi Sevander
8. Vas.  Suldaan Said Ahmed  Anna Vuorjoki
9. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 Varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 261
Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002973 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen konsernijaos-
toon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jan Vapaavuori  Pia Pakarinen
2. Kok.  Ulla-Marja Urho  Wille Rydman
3. Kok.  Juha Hakola  Terhi Koulumies
4. Vihr.  Jasmin Hamid  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Hannu Oskala  Anni Sinnemäki
6. SDP  Nasima Razmyar  Kaarin Taipale
7. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
8. Vas.  Veronika Honkasalo  Paavo Arhinmäki
9. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Jan Vapaavuori
 Varapuheenjohtaja Jasmin Hamid

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin kon-
serniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuu-
desta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja 
konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetetta-
vista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen 
sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi kon-
sernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -sää-
tiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaos-
ton jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupungin-
hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valit-
see jaoston varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluk-
sessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;
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3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 590

HEL 2017-002973 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:
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   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jan Vapaavuori  Pia Pakarinen
2. Kok.  Ulla Marja Urho  Wille Rydman
3. Kok.  Juha Hakola  Terhi Koulumies
4. Vihr.  Jasmin Hamid  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Hannu Oskala  Anni Sinnemäki
6. SDP  Nasima Razmyar  Kaarin Taipale
7. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
8. Vas.  Veronika Honkasalo  Paavo Arhinmäki
9. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Jan Vapaavuori
 Varapuheenjohtaja Jasmin Hamid

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 262
Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi

HEL 2017-002990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan 9 jäsentä ja heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kauko Koskinen  Satu Kouvalainen
2. Kok.  Iida Aarnio  Hannu Knuuttila
3. Vihr.  Alviina Alametsä  Auni-Marja Vilavaara
4. Vihr.  Mikko Kiesiläinen  Tuomas Viskari
5. SDP  Minna Salminen  Pertti Hyvärinen
6. Vas.  Dan Koivulaakso  Merja Helle
7. PS  Juhani Strandén  Liina Isto
8. RKP  Jan D. Oker-Blom  Linda Ahlblad
9. Kesk.  Sanna Lehtinen  Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Dan Koivulaakso
 Varapuheenjohtaja Kauko Koskinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen lakisääteinen toi-
mielin, joka huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen järjestämisestä, kaupungin toimintaan kohdistuvan kuntalain 
mukaisen tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin 
suorittamisesta ja sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-
misen valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätet-
tävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, seuraa yleisesti 
kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä ja kaupungin toimin-
nassa tapahtuvia muutoksia, kehittää ulkoista valvontaa ja asettaa sille 
tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi lautakunta seuraa, 
että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet 
tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, 
joihin tilintarkastus on antanut aihetta.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen 
lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val-
tuutettuja.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
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1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Tarkastuslautakunta (121 § ja 75 §)

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuk-
sen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, 

pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es-
teellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön tai säätiön palveluksessa;

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
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kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 591

HEL 2017-002990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kauko Koskinen  Satu Kouvalainen
2. Kok.  Iida Aarnio  Hannu Knuuttila
3. Vihr.  Alviina Alametsä  Auni-Marja Vilavaara
4. Vihr.  Mikko Kiesiläinen  Tuomas Viskari
5. SDP  Minna Salminen  Pertti Hyvärinen
6. Vas.  Dan Koivulaakso  Merja Helle
7. PS  Juhani Strandén  Liina Isto
8. RKP  Jan D. Oker-Blom  Linda Ahlblad
9. Kesk.  Sanna Lehtinen  Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Dan Koivulaakso
 Varapuheenjohtaja Kauko Koskinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 263
Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002991 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
asettaa toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan ja valita sii-
hen 5 jäsentä seuraavasti:

   Jäsen
1. Kok.  Juha Viertola
2. Vihr.  Kirsi Syväri
3. SDP  Vertti Kiukas
4. PS  Pekka Tiusanen
5. Vas.  Eila Viljakainen

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita keskusvaalilautakuntaan 5 va-
rajäsentä sijaantulojärjestyksessä seuraavasti: 

   Varajäsen
1. RKP  Klas Weckman
2. Kesk.  Riitta Korhonen
3. KD  Tia Nuutinen
4. FP  Oskar Yrjölä
5. PIR  Petra Salmi

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Juha Viertola
 Varapuheenjohtaja Kirsi Syväri

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
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tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-
seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. 
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen-
ten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mu-
kaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asetta-
neita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakun-
nalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai 
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakun-
nan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Kuntalain säännökset

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
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johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
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hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 592

HEL 2017-002991 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kunnan keskus-
vaalilautakunnan ja valita siihen 5 jäsentä seuraavasti:

   Jäsen
1. Kok.  Juha Viertola
2. Vihr.  Kirsi Syväri
3. SDP  Vertti Kiukas
4. PS  Pekka Tiusanen
5. Vas.  Eila Viljakainen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan 5 
varajäsentä sijaantulojärjestyksessä seuraavasti: 

   Varajäsen
1. RKP  Klas Weckman
2. Kesk.  Riitta Korhonen
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3. KD  Tia Nuutinen
4. FP  Oskar Yrjölä
5. PIR  Petra Salmi

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Juha Viertola
 Varapuheenjohtaja Kirsi Syväri

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 264
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 al-
kavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 13 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
 Timo Raittinen

2. Kok.  Mirita Saxberg  Tarik Ahsanullah
3. Kok.  Ted Apter  Tiina Larsson
4. Kok.  Dani Niskanen  Hanna Lähteenmäki
5. Vihr.  Emma Kari  Markku Hannula
6. Vihr.  Fatim Diarra  Seppo Siika-Aho
7. Vihr.  Otso Kivekäs  Anu Korppi
8. SDP  Abdirahim Mohamed  Johanna Laisaari
9. SDP  Ville Jalovaara  Terhi Mäki
10. Vas.  Vesa Korkkula  Kirsi Pihlaja
11. Vas.  Petra Malin  Heikki Valmu
12. PS  Pia Kopra  Aleksi Niskanen
13. RKP  Martina Harms-Aalto  Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaisista tehtävistä. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, 
esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkieli-
sestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan alaisuudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet siten, että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomen-
kielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa. Lisäksi kaupun-
ginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapu-
heenjohtajan. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkielinen jaos-
to.

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)
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Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.
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Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 598

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
 Timo Raittinen

2. Kok.  Mirita Saxberg  Tarik Ahsanullah
3. Kok.  Ted Apter  Tiina Larsson
4. Kok.  Dani Niskanen  Hanna Lähteenmäki
5. Vihr.  Emma Kari  Markku Hannula
6. Vihr.  Fatim Diarra  Seppo Siika-Aho
7. Vihr.  Otso Kivekäs  Anu Korppi
8. SDP  Abdirahim Mohamed  Johanna Laisaari
9. SDP  Ville Jalovaara  Terhi Mäki
10. Vas.  Vesa Korkkula  Kirsi Pihlaja
11. Vas.  Petra Malin  Heikki Valmu
12. PS  Pia Kopra  Aleksi Niskanen
13. RKP  Martina Harms-Aalto  Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta, 
että Martina Harms-Aallon varajäseneksi valitaan Joakim Horsma.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
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tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 265
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten 
valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002998 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieli-
seen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seu-
raavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Mirita Saxberg  Arttu Hautamäki
2. Kok.  Dani Niskanen  Ujuni Ahmed
3. Kok.  Matias Pajula  Laura Vanamo
4. Vihr.  Emma Kari  Seppo Siika-Aho
5. Vihr.  Johanna Nuorteva  Markku Hannula
6. Vihr.  Antti Möller  Kiia Klemola
7. SDP  Johanna Laisaari  Nina Castén
8. Vas.  Vesa Korkkula  Petra Malin
9. Kesk.  Elina Das Bhowmik  Ville-Veikko Rantamaula

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Emma Kari
 Varapuheenjohtaja Johanna Laisaari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto. Jaostos-
sa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajä-
senet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat suomenkielisestä 
kieliryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
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johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
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hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 599

HEL 2017-002998 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Mirita Saxberg  Arttu Hautamäki
2. Kok.  Dani Niskanen  Ujuni Ahmed
3. Kok.  Matias Pajula  Laura Vanamo
4. Vihr.  Emma Kari  Seppo Siika-Aho
5. Vihr.  Johanna Nuorteva  Markku Hannula
6. Vihr.  Antti Möller  Kiia Klemola
7. SDP  Johanna Laisaari  Nina Castén
8. Vas.  Vesa Korkkula  Petra Malin
9. Kesk.  Elina Das Bhowmik  Ville-Veikko Rantamaula
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Emma Kari
 Varapuheenjohtaja Johanna Laisaari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 266
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten 
valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-002999 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Ted Apter  Maria-Elena Cowell
2. Kok.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Vihr.  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Vihr.  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. Vas.  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. RKP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. RKP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. RKP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Martina Harms-Aalto 
 Varapuheenjohtaja Ted Apter

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Risto Rautava ehdotti kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkieliseen jaostoon Ted Apterin varajäseneksi Maria-Elena 
Cowellia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Ted Apter   
2. Kok.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Vihr.  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Vihr.  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. Vas.  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. RKP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. RKP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. RKP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Martina Harms-Aalto 
 Varapuheenjohtaja Ted Apter

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on ruotsinkielinen jaosto. Jaostossa 
on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kau-
punginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäse-
net siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieli-
ryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisis-
ta jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)
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Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)
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Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 600

HEL 2017-002999 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Ted Apter   
2. Kok.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Vihr.  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Vihr.  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. Vas.  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. RKP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. RKP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. RKP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Martina Harms-Aalto 
 Varapuheenjohtaja Ted Apter

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta, 
että
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 Martina Harms-Aallon varajäseneksi valitaan Benjamin Ellenberg,
 Joakim Horsman varajäseneksi valitaan Runa Ismark ja
 Karin Palménin varajäseneksi valitaan Sebastian Weckman.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 267
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003002 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakuntaan 13 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  Kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Ada Saarinen

2. Kok.  Risto Rautava  Maarit Vierunen
3. Kok.  Laura Rissanen  Dennis Hamro-Drotz
4. Kok.  Sirpa Asko-Seljavaara  Matti Enroth
5. Kok.  Atte Kaleva  Mirita Saxberg
6. Vihr.  Osmo Soininvaara  Mikko Särelä
7. Vihr.  Kaisa Hernberg  Leo Stranius
8. Vihr.  Tuomas Rantanen  Amanda Pasanen
9. SDP  Eveliina Heinäluoma  Antti Koskela
10. SDP  Jape Lovén  Jaana Ylitalo
11. Vas.  Mai Kivelä  Mika Välipirtti
12. Vas.  Silvia Modig  Mia Haglund
13. PS  Nuutti Hyttinen  Krista Bister

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kaupunkiympäristön toimialan apu-
laispormestari

 Varapuheenjohtaja Risto Rautava

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii kau-
punkiympäristön toimialan mukaisista tehtävistä lukuun ottamatta lauta-
kunnan jaostoille määrättyjä tehtäviä sekä pelastuslautakunnalle ja lii-
kenneliikelaitoksen johtokunnalle määrättyjä tehtäviä.  

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön 
palveluja. Kaupunkiympäristön toimiala toimii, lukuun ottamatta pelas-
tuslaitosta ja liikenneliikelaitosta, kaupunkiympäristölautakunnan alai-
suudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kau-
punkiympäristön toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudek-
seen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
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1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
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varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 593

HEL 2017-003002 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  Kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Ada Saarinen
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2. Kok.  Risto Rautava  Maarit Vierunen
3. Kok.  Laura Rissanen  Dennis Hamro-Drotz
4. Kok.  Sirpa Asko-Seljavaara  Matti Enroth
5. Kok.  Atte Kaleva  Mirita Saxberg
6. Vihr.  Osmo Soininvaara  Mikko Särelä
7. Vihr.  Kaisa Hernberg  Leo Stranius
8. Vihr.  Tuomas Rantanen  Amanda Pasanen
9. SDP  Eveliina Heinäluoma  Antti Koskela
10. SDP  Jape Lovén  Jaana Ylitalo
11. Vas.  Mai Kivelä  Mika Välipirtti
12. Vas.  Silvia Modig  Mia Haglund
13. PS  Nuutti Hyttinen  Krista Bister

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kaupunkiympäristön toimialan apu-
laispormestari

 Varapuheenjohtaja Risto Rautava

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 268
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten 
valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003127 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lu-
pajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Lea Saukkonen  Jouni Nevalainen
2. Kok.  Vafa Järnefelt  Timo Raittinen
3. Kok.  Tapio Klemetti  Milka Asikainen
4. Kok.  Mukhtar Abib  Maarit Toveri
5. Vihr.  Leo Stranius  Katri Mehtonen
6. Vihr.  Lilja Tamminen  Vesa Peipinen
7. SDP  Anna Mäenpää  Anita Vihervaara
8. Vas.  Silvia Modig  Antti Kauppinen
9. PS  Pertti Villo  Tarja Laxén

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Silvia Modig
 Varapuheenjohtaja Leo Stranius

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on ympäristö- ja lupajaosto, joka huo-
lehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mu-
kaisista lupa- ja ympäristöasioista. Jaosto toimii, ellei toisin ole määrät-
ty, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja leirintäalueviran-
omaisena sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa tarkoitettuna kun-
nan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain ja nikotiinivalmis-
teiden vähittäismyynnin osalta lääkelain tarkoittamana kunnan valvon-
ta- ja muuna viranomaisena. Lisäksi jaosto toimii kaupungin rakennus-
valvontaviranomaisena ja kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena. 

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölau-
takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 595

HEL 2017-003127 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Lea Saukkonen  Jouni Nevalainen
2. Kok.  Vafa Järnefelt  Timo Raittinen
3. Kok.  Tapio Klemetti  Milka Asikainen
4. Kok.  Mukhtar Abib  Maarit Toveri
5. Vihr.  Leo Stranius  Katri Mehtonen
6. Vihr.  Lilja Tamminen  Vesa Peipinen
7. SDP  Anna Mäenpää  Anita Vihervaara
8. Vas.  Silvia Modig  Antti Kauppinen
9. PS  Pertti Villo  Tarja Laxén
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Silvia Modig
 Varapuheenjohtaja Leo Stranius

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 269
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003129 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Risto Rautava  Mariam Rguibi
2. Kok.  Marianna Kupias  Lauri Skön
3. Vihr.  Mikko Särelä  Satu Vartiainen
4. Vihr.  Ada Saarinen  Sameli Sivonen
5. SDP  Sinikka Vepsä  Pekka Tuominen
6. SDP  Jaakko Meretniemi  Ilona Törmikoski
7. Vas.  Sirkku Ingervo  Jouni Konttila
8. RKP  Laura Finne-Elonen  Kenneth Stambej
9. KD  Mauri Venemies  Kristiina Kunnas

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Risto Rautava
 Varapuheenjohtaja Mikko Särelä

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto, joka huolehtii kaupungin toimitiloista, tilahankkeista, kadunpi-
dosta sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta.  

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölau-
takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)
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Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 594

HEL 2017-003129 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 9 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Risto Rautava  Mariam Rguibi
2. Kok.  Marianna Kupias  Lauri Skön
3. Vihr.  Mikko Särelä  Satu Vartiainen
4. Vihr.  Ada Saarinen  Sameli Sivonen
5. SDP  Sinikka Vepsä  Pekka Tuominen
6. SDP  Jaakko Meretniemi  Ilona Törmikoski
7. Vas.  Sirkku Ingervo  Jouni Konttila
8. RKP  Laura Finne-Elonen  Kenneth Stambej
9. KD  Mauri Venemies  Kristiina Kunnas

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Risto Rautava
 Varapuheenjohtaja Mikko Särelä
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 270
Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimi-
kaudeksi

HEL 2017-003130 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen pelastuslautakuntaan 9 jäsentä ja heidän henki-
lökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Dennis Pasterstein  Merja Eklund
2. Kok.  Jarmo Kelo  Sari Leino
3. Kok.  Sanna Aivio  Sebastian Franckenhaeuser
4. Vihr.  Anja Malm  Ari Laitinen
5. Vihr.  Hannu Timonen  Sini Manninen
6. SDP  Juha Kuurne  Merja Ruotsalainen
7. Vas.  Outi Alanen  Marko Korhonen
8. PS  Matias Turkkila  Reetta Angelvo-Riipinen
9. PS  Maria Landén  Raimo Mattsson

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Matias Turkkila
 Varapuheenjohtaja Dennis Pasterstein

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 101 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/21
07.06.2017

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

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Pelastuslautakunta vastaa pelastuslaitoksen toimialan mukaisista teh-
tävistä sekä sille erikseen määrätyistä tehtävistä. Pelastuslaitos kuuluu 
kaupunkiympäristön toimialaan. Pelastuslautakunta, pelastuskomentaja 
sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoi-
men alueen pelastusviranomaisia. 

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu pelastuslaitos, joka huolehtii pe-
lastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin 
palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii pelastus-
lautakunnan alaisuudessa. 

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan 
varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;
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3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 597

HEL 2017-003130 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pelastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Dennis Pasterstein  Merja Eklund
2. Kok.  Jarmo Kelo  Sari Leino
3. Kok.  Sanna Aivio  Sebastian Franckenhaeuser
4. Vihr.  Anja Malm  Ari Laitinen
5. Vihr.  Hannu Timonen  Sini Manninen
6. SDP  Juha Kuurne  Merja Ruotsalainen
7. Vas.  Outi Alanen  Marko Korhonen
8. PS  Matias Turkkila  Reetta Angelvo-Riipinen
9. PS  Maria Landén  Raimo Mattsson
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Matias Turkkila
 Varapuheenjohtaja Dennis Pasterstein

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 271
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003131 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Laura Rissanen  Joona Haavisto
2. Kok.  Tuomo Luoma  Kristiina Anunti
3. Kok.  Perttu Hillman  Katja Ivanitskiy
4. Vihr.  Jessica Karhu  Niklas Kaskeala
5. Vihr.  Leo Stranius  Laura Euro
6. Vihr.  Atte Harjanne  Lilja Tamminen
7. SDP  Kirsi Sutton  Petri Ijäs
8. SDP  Stefan Loman  Heidi From
9. Vas.  Anu Suoranta  Markku Saarinen

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Laura Rissanen
 Varapuheenjohtaja Anu Suoranta

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta huolehtii liikenneliikelaitoksen toimia-
lan mukaisista tehtävistä. Liikenneliikelaitos kuuluu kaupunkiympäristön 
toimialaan. 

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu liikenneliikelaitos, joka huolehtii 
metroliikenteestä, raitioliikenteestä sekä joukkoliikenteenä järjestetystä 
vesiliikenteestä sekä näihin liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista. 
Liikenneliikelaitos toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudes-
sa. 

Johtokunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan 
varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)
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Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 596

HEL 2017-003131 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitok-
sen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Laura Rissanen  Joona Haavisto
2. Kok.  Tuomo Luoma  Kristiina Anunti
3. Kok.  Perttu Hillman  Katja Ivanitskiy
4. Vihr.  Jessica Karhu  Niklas Kaskeala
5. Vihr.  Leo Stranius  Laura Euro
6. Vihr.  Atte Harjanne  Lilja Tamminen
7. SDP  Kirsi Sutton  Petri Ijäs
8. SDP  Stefan Loman  Heidi From
9. Vas.  Anu Suoranta  Markku Saarinen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Laura Rissanen
 Varapuheenjohtaja Anu Suoranta
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 272
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 
alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003132 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan 13 jäsentä 
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialan apulaispormestari
 Niilo Toivonen

2. Kok.  Arja Karhuvaara  Joel Harkimo
3. Kok.  Laura Varjokari  Raine Luomanen
4. Kok.  Otto Meri  Jenni Pajunen
5. Kok.  Heimo Laaksonen  Heidi Ruhala
6. Vihr.  Mari Holopainen  Hannu Oskala
7. Vihr.  Elina Moisio  Päivi Meros
8. Vihr.  Jussi Chydenius  Johanna Sydänmaa
9. SDP  Mikael Jungner  Elisa Gebhard
10. Vas.  Sami Muttilainen  Jani Valpio
11. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Simon Granroth
12. Kesk.  Terhi Peltokorpi  Eeva Kärkkäinen
13. KD  Mika Ebeling  Hanna-Kaisa Simojoki

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Arja Karhuvaara

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mukaisista tehtävistä. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten hel-
sinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivis-
tymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoi-
maisuutta. Toimiala vastaa kirjasto-aineistosta, museo- ja taidemuseo-
kokoelmista ja kulttuuriperinnön ylläpitämisestä. Toimiala huolehtii kult-
tuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alai-
suudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikau-
dekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuus-
to valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
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1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
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varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 601

HEL 2017-003132 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialan apulaispormestari
 Niilo Toivonen
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2. Kok.  Arja Karhuvaara  Joel Harkimo
3. Kok.  Laura Varjokari  Raine Luomanen
4. Kok.  Otto Meri  Jenni Pajunen
5. Kok.  Hemppa Laaksonen  Heidi Ruhala
6. Vihr.  Mari Holopainen  Hannu Oskala
7. Vihr.  Elina Moisio  Päivi Meros
8. Vihr.  Jussi Chydenius  Johanna Sydänmaa
9. SDP  Mikael Jungner  Elisa Gebhard
10. Vas.  Sami Muttilainen  Wallu Valpio
11. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Simon Granroth
12. Kesk.  Terhi Peltokorpi  Eeva Kärkkäinen
13. KD  Mika Ebeling  Hanna-Kaisa Simojoki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Arja Karhuvaara

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 273
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenten valin-
ta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003133 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri-
jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jenni Pajunen  Lasse Pipinen
2. Kok.  Elisa Tarkiainen  Jukka Mattila
3. Kok.  Timo Vuori  Sirpa Kivilaakso
4. Vihr.  Hannu Oskala  Marianne Niemelä
5. Vihr.  Pauliina Lehtinen  Aino Toiviainen-Koskinen
6. Vihr.  Satu Silvo  Ville Ylikahri
7. SDP  Elisa Gebhard  Tuomo Valokainen
8. Vas.  Otso Kantokorpi  Katja Niemi
9. Pir.  Petrus Pennanen  Satu Immonen

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Elisa Gebhard
 Varapuheenjohtaja Jenni Pajunen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuurijaosto, joka asettaa 
osaltaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuu-
delle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toi-
mialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huo-
lehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteuttamiseen 
tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
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johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
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hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 602

HEL 2017-003133 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuurijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jenni Pajunen  Lasse Pipinen
2. Kok.  Elisa Tarkiainen  Jukka Mattila
3. Kok.  Timo Vuori  Sirpa Kivilaakso
4. Vihr.  Hannu Oskala  Marianne Niemelä
5. Vihr.  Pauliina Lehtinen  Aino Toiviainen-Koskinen
6. Vihr.  Satu Silvo  Ville Ylikahri
7. SDP  Elisa Gebhard  Tuomo Valokainen
8. Vas.  Otso Kantokorpi  Katja Niemi
9. Pir.  Petrus Pennanen  Satu Immonen
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Elisa Gebhard
 Varapuheenjohtaja Jenni Pajunen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 124 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/25
07.06.2017

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

§ 274
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003135 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaos-
toon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok  Joel Harkimo  Kristiina Ilvonen
2. Kok.  Heidi Ruhala  Panu Hämäri
3. Kok.  Pekka Löfman  Jonna Temonen
4. Vihr.  Johanna Sydänmaa  Joonas Lyytinen
5. Vihr.  Joonas Kolehmainen  Nina Miettinen
6. SDP  Leila Vasama  Harri Laiho
7. SDP  Jukka Järvinen  Sanna-Mari Oranen
8. Vas.  Zahra Abdulla  Markus Lehtola
9. PS  Marika Sorja  Jari Laukas

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Joel Harkimo
 Varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalla on liikuntajaosto, joka asettaa osal-
taan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle 
tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toimiala-
lautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huolehtii 
liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avus-
tusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
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Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
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omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
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tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 603

HEL 2017-003135 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok  Joel Harkimo  Kristiina Ilvonen
2. Kok.  Heidi Ruhala  Panu Hämäri
3. Kok.  Pekka Löfman  Jonna Temonen
4. Vihr.  Johanna Sydänmaa  Joonas Lyytinen
5. Vihr.  Joonas Kolehmainen  Nina Miettinen
6. SDP  Leila Vasama  Harri Laiho
7. SDP  Jukka Järvinen  Sanna-Mari Oranen
8. Vas.  Zahra Abdulla  Markus Lehtola
9. PS  Marika Sorja  Jari Laukas

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:
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 Puheenjohtaja Joel Harkimo
 Varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 275
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnan nuorisojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset va-
rajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Kok.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Kok.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Vihr.  Mari Holopainen  Tommi-Juhani Jokinen
5. Vihr.  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. Vas.  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. PS  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Mari Holopainen
 Varapuheenjohtaja Niilo Toivonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Otso Kivekäs ehdotti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon Mari Holopaisen varajäseneksi Tommi-Juhani Jokista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Kok.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Kok.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Vihr.  Mari Holopainen   
5. Vihr.  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. Vas.  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. PS  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Mari Holopainen
 Varapuheenjohtaja Niilo Toivonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
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Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalla on nuorisojaosto, joka asettaa 
osaltaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuu-
delle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toi-
mialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huo-
lehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen 
avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikut-
tamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)
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Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)
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Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 604

HEL 2017-003136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Kok.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Kok.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Vihr.  Mari Holopainen   
5. Vihr.  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. Vas.  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. PS  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Mari Holopainen
 Varapuheenjohtaja Niilo Toivonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 276
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alka-
vaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003137 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveyslautakuntaan 13 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 

apulaispormestari
 Meri Haahtela

2. Kok.  Seija Muurinen  Markus Kalliola
3. Kok.  Daniel Sazonov  Pia Hytönen
4. Kok.  Sami Heistero  Maritta Hyvärinen
5. Vihr.  Tuomas Tuure  Laura Nordström
6. Vihr.  Kati Juva  Hannu Tuominen
7. SDP  Karita Toijonen  Esa Lehtopuro
8. SDP  Tapio Bergholm  Susanna Vilkamaa
9. Vas.  Saku Etholén  Sandra Hagman
10. PS  Mari Rantanen  Ilkka Hirsimäki
11. RKP  Cecilia Ehrnrooth  Johan Lund
12. FP  Katju Aro  Heidi Ahola
13. Pir.  Leo Bergman  Ahto Apajalahti

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari

 Varapuheenjohtaja Karita Toijonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii sosi-
aali- ja terveystoimialan mukaisista tehtävistä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen. Toimiala luo sosiaali- ja terveyspalvelujen 
keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja paran-
tamiselle, edistää omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäi-
see ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haitta-
vaikutuksia. Toimiala huolehtii myös terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä, sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääke-
huollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen velvoitteena olevasta 
lääkehuollosta. Sosiaali- ja terveystoimiala toimii sosiaali- ja terveyslau-
takunnan alaisuudessa. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on sosi-
aali- ja terveystoimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on hen-
kilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hä-
nen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Kaupunginval-
tuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Li-
säksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä 
sille varapuheenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)
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Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
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Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.
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Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 605

HEL 2017-003137 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seu-
raavasti:
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   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 

apulaispormestari
 Meri Haahtela

2. Kok.  Seija Muurinen  Markus Kalliola
3. Kok.  Daniel Sazonov  Pia Hytönen
4. Kok.  Sami Heistero  Maritta Hyvärinen
5. Vihr.  Tuomas Tuure  Laura Nordström
6. Vihr.  Kati Juva  Hannu Tuominen
7. SDP  Karita Toijonen  Esa Lehtopuro
8. SDP  Tapio Bergholm  Susanna Vilkamaa
9. Vas.  Saku Etholén  Sandra Hagman
10. PS  Mari Rantanen  Ilkka Hirsimäki
11. RKP  Cecilia Ehrnrooth  Johan Lund
12. FP  Katju Aro  Heidi Arola
13. Pir.  Leo Bergman  Ahto Apajalahti

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari

 Varapuheenjohtaja Karita Toijonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti, että 

 Marcus Rantalan ehdotuksesta Cecilia Ehrnroothin varajäseneksi 
valitaan Johan Lund ja 

 Pilvi Torstin ehdotuksesta Jorma Bergholmin sijasta jäseneksi vali-
taan Tapio Bergholm.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 277
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 
2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon 9 jä-
sentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Pia Hytönen  Markus Kalliola
2. Kok.  Mikko Savelius  Emilia Knaapi
3. Vihr.  Kati Juva  Leena Riittinen
4. Vihr.  Jari J. Marjanen  Sonja Alanko
5. SDP  Jouko Malinen  Katariina Styrman
6. Vas.  Mira-Veera Auer  Antti Vainionpää
7. Vas.  Tuula Sundman  Seppo Paakkinen
8. PS  Aleksi Niskanen  Anne-Mari Säteri
9. KD  Tuulikki Vuorinen  Elie El-Khouri

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kati Juva
 Varapuheenjohtaja Pia Hytönen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jaosto, joka huolehtii eräistä sosi-
aali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisa-
sioista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinai-
sista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)
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Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 606

HEL 2017-003138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakunnan jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-
nensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Pia Hytönen  Markus Kalliola
2. Kok.  Mikko Savenius  Emilia Knaapi
3. Vihr.  Kati Juva  Leena Riittinen
4. Vihr.  Jari J. Marjanen  Sonja Alanko
5. SDP  Jouko Malinen  Katariina Styrman
6. Vas.  Mira-Veera Auer  Antti Vainionpää
7. Vas.  Tuula Sundman  Seppo Paakkinen
8. PS  Aleksi Niskanen  Anne-Mari Säteri
9. KD  Tuulikki Vuorinen  Elie El-Khouri

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kati Juva
 Varapuheenjohtaja Pia Hytönen
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Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 278
Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi 
toimikaudeksi

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valita toimikaudekseen poliisin neuvottelukuntaan 10 jäsentä ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Atte Kaleva  Helena Lauriala
2. Kok.  Tiina Hieta  Maunu Idänpään-Heikkilä
3. Kok.  Marika Lahti  Pekka Holopainen
4. Kok.  Dani Niskanen  Susanna Ngene
5. Vihr.  Atte Harjanne  Riikka Suominen
6. Vihr.  Kirsi Helin  Abdulkadir Isak
7. PS  Tuula Salo  Kimmo Kokkila
8. RKP  Ville Kohvakka  Sara Henriksson
9. Kesk.  Anil Rampal  Timo Latikka
10. KD  Tuija Mäntynen  Paula Ahonen

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan poliisilaitok-
sen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta.

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. 
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto va-
litsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelu-
kuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia pu-
heenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, 
mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)
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Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
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Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 607

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelu-
kuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Atte Kaleva  Helena Lauriala
2. Kok.  Tiina Hieta  Maunu Idänpään-Heikkilä
3. Kok.  Marika Lahti  Pekka Holopainen
4. Kok.  Dani Niskanen  Susanna Ngene
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5. Vihr.  Atte Harjanne  Riikka Suominen
6. Vihr.  Kirsi Helin  Abdulkadir Isak
7. PS  Tuula Salo  Kimmo Kokkila
8. RKP  Ville Kohvakka  Sara Henriksson
9. Kesk.  Anil Rampal  Timo Latikka
10. KD  Tuija Mäntynen  Paula Ahonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä Tiina Hietan varajäseneksi valitaan Maunu Idänpään-Heikkilä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 279
Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden 
torjumisesta

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessa (17.2.2016) esite-
tyillä perusteilla, että talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään 
tehokkaimmat tavat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. 
Keinoja tulisi selvittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta 
myös liikuntatoimessa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muu-
toin kaupungin toiminnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhais-
kasvatusviraston yhteistyössä kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. 
Myös keinojen vaikuttavuuden seuranta on syytä aloitteen mukaan 
suunnitella.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2016 (§ 241) palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi päätöshistoriasta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Pa-
lautusesityksen perusteluissa esitettiin kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltua siten, että siten, että keväällä 2017 budjetin raamineuvot-
teluihin mennessä selvitetään tehokkaimmat tavat torjua lasten eriar-
voistumista Helsingin eri alueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että eriarvoisuuden torjumista ja tapoja torjua 
lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla on arvioitu ja selvitetty osa-
na strategiaohjelman 2013 - 2016 toteuttamisen ja vaikuttavuuden ar-
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viointia sekä osana valtuustokauden 2017 - 2021 kaupunkistrategian 
valmistelua. 

Valmisteluaikataulusta kaupunginhallitus toteaa, että kuntavaalien siir-
ryttyä keväälle 2017 ja valtuustokauden alkaessa 1.6.2017 siirtyvät ai-
emmin keväällä pidetyt raamineuvottelut pidettäväksi uusien 1.6. aloit-
tavien valtuustoryhmien kesken.

Valtuustokauden 2017-2021 kaupunkistrategian valmisteluprosessia 
esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakoulussa 6.2.2017. Kaupunkistrate-
gian virkavalmistelu käynnistettiin alkuvuodesta 2017, jotta mahdolliste-
taan uuden valtuuston poliittinen strategiatyö heti valtuuston aloittaes-
sa. Tarkoituksena on, että uudelle kaupunginvaltuustolle valmistellaan 
kesäkuun alkuun strategialuonnos ja tausta-aineisto valtuustoseminaa-
riin. Uudelle kaupunginhallitukselle valmistellaan kesäkuun alkuun vuo-
den 2018 talousarvion raami. Näin raamineuvotteluissa on käytettävis-
sä myös kaupunkistrategiaa varten valmistellut eriarvoistumiseen liitty-
vät tiedot ja ehdotukset.

Strategiaohjelman 2013-2016 toteuttamisesta toimitettiin kaupunginval-
tuustolle seminaaria 2.-3.2.2017 varten laajahko materiaali kaupungin 
toimintaympäristön tilasta, strategiaohjelman toimenpiteiden toteuttami-
sesta ja strategiaohjelman vaikuttavuudesta.

Virastojen ja liikelaitosten arvioissa strategiaohjelman 2013−2016 to-
teutumisesta esitettiin mm. valtuustoseminaarin aineistoissa seuraavia 
lasten eriarvoistumisen torjumiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi viras-
tot raportoivat täydentävänä selvityksenä seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto totesi, että lasten ja nuorten auttamisessa 
heidän lähiyhteisöissään on onnistuttu hyvin ja kasvatuskumppanuu-
teen on osallistuttu muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen uudelleen 
kohdentamisella on vähennetty lastensuojelun pitkäaikaisia asiakkuuk-
sia ja kodin ulkopuolisia sijoituksia. Yhteistyössä varhaiskasvatuspalve-
lujen kanssa vakiinnuttanut toimintamallin lasten kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin tukemiseksi. Neuvolan määräaikaistarkastuksista poisjää-
neet kutsutaan tarkastuksiin kahdesti vuodessa ja tarvittaessa ollaan 
yhteydessä lastensuojeluun. Myös suun terveydenhuollossa on laadittu 
prosessi kouluikäisten tarkastuksesta poisjääneiden muistuttamiseksi. 
Opiskeluterveydenhuollossa kutsutaan aktiivisesti terveystarkastuksiin 
oppilaita, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria ohjataan ter-
veystarkastuksiin nuorten sosiaalityöstä ja kaikista tilaisuuksista, joissa 
nuoria tavataan. Lastensuojelu ja opetus-, sekä varhaiskasvatusvirasto 
ovat laatineet yhteisen toimintamallin syrjäytymisvaarassa olevien las-
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ten ja nuorten tukemiseksi ja malli on aktiivisesti käytössä ja sitä arvioi-
daan säännöllisesti.

Lasten kodin ulkopuolisia sijoituksia on kyetty vähentämään kehittämäl-
lä ja lisäämällä kotiin vietäviä palveluja, suunnitelmallisella sosiaalityöl-
lä, kehittämällä yhteinen toimintamalli päihde- ja psykiatriapalvelujen 
kanssa lastensuojelun asiakaslasten vanhempien päihde- ja mielenter-
veysongelmien arviointiin, kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea 
lapsiperheille (mm. lasten harrastuksen tukemiseen), kohdentamalla 
sosiaaliohjausta opetusviraston OTE-opetuksen tueksi sekä lisäämällä 
monitoimijaisia raskauden aikaisia kotikäyntejä asiakastarpeen mukai-
sesti. Lasten kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat vähentyneet 9 %:lla 
vuodesta 2013 vuoteen 2015 verrattuna.

Opetusvirasto

Opetusviraston näkökulmasta koulupudokkuuden ehkäisyssä OTE-
opetus on ollut tuloksellista. OTE-opetus on opetuksen ja lastensuoje-
lun yhteinen toimintamalli, jossa laaja-alainen erityisopettaja ja lasten-
suojelun sosiaaliohjaaja toimivat työparina.  Se on kohdennettu perus-
koulun 7 -  9  -luokan oppilaisiin, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea pe-
ruskoulun opintojen loppuun saattamiseen. OTE-opetuksen kautta nuo-
ret ovat päässeet toiselle asteelle ja sijoittuneet lähes kaikki opiskele-
maan. 

Toinen koulupudokkuutta vähentävä toimintamuoto on joustava perus-
opetus eli Jopo – opetus, joka toteutetaan opetus- ja nuorisotoimen yh-
teistyönä. Nuoriso-ohjaajalla on keskeinen osa oppilaan työelämään 
ohjauksessa joustavan perusopetuksen toiminnan aikana. Opetus jär-
jestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppi-
misympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvonta-
palveluita käyttäen. Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joilla 
on vaara syrjäytyä heikon koulumotivaation vuoksi. 

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä on osaltaan vä-
hennetty kouluverkkoratkaisuilla, koulujen välisellä yhteistyöllä ja oppi-
laaksiottoa säätelemällä (määrittelemällä koulujen enimmäisoppilas-
määrät). Kouluverkkotarkasteluissa on koulutuspoliittisena tavoitteena 
ollut vähintään kaksisarjaiset yhtenäiset peruskoulut. Koulujen yhdistä-
misellä on pystytty muodostamaan suurempia oppilaaksiottoalueita ja 
näin vaikuttamaan samalla oppilaaksiottoalueen ominaisuuksiin. Oppi-
mistuloksiin ovat negatiivisimmin yhteydessä sosiaalisen asuntokannan 
osuus alueella, aikuisväestön matala koulutustaso sekä vieraskielisten 
asukkaiden osuus. Esimerkiksi korkeakoulutettujen aikuisten väestö-
osuus vaihtelee sekä ala- että yläkoulujen tapauksessa noin kuudesta 
prosentista reiluun 40 prosenttiin. Perusopetuksessa alueelliset erot 
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näkyvät myös oppilaiden tuen tarpeen kasvuna.  Koska koulujen oppi-
mistulokset ovat erittäin voimakkaasti yhteydessä alueen ominaisuuk-
siin, niin oppilaaksiottoalueen tarkastelulla pystytään vaikuttamaan 
myös koulutukselliseen tasa-arvoon. Vuonna 2016 on lisätty yhteistyötä 
kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa, sillä kaupunkirakenne ja 
sen kehittäminen luovat aluerakennetta.  

Lähikoulunsa valinneiden peruskouluikäisten osuus on kasvanut. Ke-
väällä 2016 kaupungin ensimmäisen luokan oppilaista runsaat 87 % 
valitsi oman oppilaaksiottoalueensa koulun ja seitsemännen luokan op-
pilaista lähes 77 %. 

Peruskouluissa on kehitetty integratiivisen ja inklusiivisen opetuksen 
malleja. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilaista voi opis-
kella omassa lähikoulussaan. Alkuopetuksen valmistavaa opetusta to-
teutetaan inklusiivisesti siten, että lähtökohtaisesti kaikki 1 – 2 luokka-
laiset valmistavan opetuksen oppilaat opiskelevat lähikoulussa. Inklusii-
vinen malli tukee maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumista ny-
kyistä paremmin, koska lapsi voi opiskella lähikoulussaan, jolloin hän 
voi luoda ystävyyssuhteita lähialueen muihin lapsiin. Syksystä 2017 al-
kaen pääsääntöisesti kaikki 1 – 2 luokkien oppilaat saavat valmistavaa 
opetusta omassa lähikoulussa nk. reppurahan turvin. Erityisopetukses-
sa tavoitteena on lisätä integraatio-oppilaiden suhteellista osuutta erityi-
sen tuen oppilaista sekä luoda uusia joustavia rakenteita, jotka vahvis-
tavat erityisluokkien integraatiota yleisopetuksen luokkien kanssa.

Maahanmuuttajataustaisen lasten määrän kasvu edellyttää uudenlai-
sen yhteisöllisen toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittä-
mistä. Kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla opetusvi-
rastossa käynnistettiin vuonna 2016 Monikielinen ohjaaja-malli, jossa 
on kehitetty uudenlaista monikielistä ohjausta. Rahoituksella palkattiin 
viisi monikielistä ohjaajaa, joista jokainen toimii eri alueilla ja useam-
malla peruskoululla. Jokaisella ohjaajalla on 4-5 pääkoulua.  Ohjaajista 
neljä puhuu äidinkielenään somalin kieltä ja yksi arabiaa. Toiminta koh-
distuu kotoutumisessa tukea tarvitseviin oppilaisiin ja perheisiin. Moni-
kulttuurisilla ohjaajilla on keskeinen rooli kotoutumisessa, kotien kanssa 
tehtävässä yhteistyössä, oppilaan opiskelun yleisessä ohjauksessa. 
Tämä vahvistaa oppilaan oman kulttuurin tuntemusta ja samalla avaa 
perheille suomalaista koulutusjärjestelmää.  

Peruskouluissa on ollut yhtenäiset käytänteet poissaolojen puuttumi-
seen vuodesta 2014 alkaen. Luvattomien poissaolojen määrä on laske-
nut nopeasti etenkin yläluokkalaisilla. Myös vieraskielisten poissaolot 
ovat tasoittuneet samalle tasolle kotimaankielisten kanssa. Viimeisen 
kouluterveystutkimusten perusteella 8- ja 9-luokkalaisilla on lintsaami-
nen vähentynyt, kuulluksi tuleminen koulussa on lisääntynyt, liikunnan 
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harrastaminen vapaa-ajalla lisääntynyt ja koulunkäynnin vaikeuksiin 
saatiin yleisemmin apua. Huolenaiheena on huumekokeilujen lisäänty-
minen.

Koko kaupungin oppimistulokset perusopetuksessa ovat kansallisella 
tasolla tai sen ylivaltakunnallisten kokeiden perusteella. Valtakunnalli-
set kokeet on tehty matematiikassa, luonnontieteissä ja terveystiedos-
sa viimeisten viiden vuoden aikana. Lukiokoulutuksessa ylioppilaskirjoi-
tusten tulokset ovat olleet pakollisissa aineissa keskimääräistä kansal-
lista tasoa parempia. 

Valtaosalla helsinkiläisnuorista menee hyvin. Yhdeksän nuorta kymme-
nestä kokee hallitsevansa arkeaan hyvin ja nuoret tietävät pääosin ke-
nen puoleen kääntyä, jos on vaikeuksia. Nuoret kokevat, että heillä on 
hyviä mahdollisuuksia vahvistaa taitojaan itseään kiinnostavissa asiois-
sa sekä suuntautua itseään kiinnostaville aloille. Joka kymmenellä nuo-
rella on kuitenkin vaikeuksia selviytyä elämässään. Ongelmien taustal-
ta löytyy mm. oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, mielenterveysongelmia 
ja erilaisia haastavia elämäntilanteita. Koulujen oppilashuoltohenkilöstö 
tarjoaa matalan kynnyksen palveluita kouluilla. Resurssoinnissa ei ole 
pystytty huomioimaan kovin paljon alueellisia eroja. Matalan kynnyksen 
palveluiden puute on ongelmana erityisesti psykiatrisissä palveluissa. 

Opetusvirasto raportoi, että koulutustakuun toteuttamisessa on onnis-
tuttu hyvin. Ammatilliseen koulutukseen saatujen lisäpaikkojen ja nivel-
vaiheen koulutusten sekä avoimen opiston toiminnan myötä kaikille pe-
ruskoulun päättäville nuorille pystytään tarjoamaan opiskelupaikka. Toi-
sen asteen koulutuksen eriarvoistumista voidaan vähentää tarjoamalla 
valmistavaa ja valmentavaa koulutusta ennen lukio- ja ammatillista 
koulutusta. Lukioon valmistava koulutus on suunnattu maahanmuuttajil-
le ja vieraskielisille nuorille. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus sopii nuorille ja nuorille aikuisille, jotka etsivät omaa kou-
lutus- ja urapolkuaan. Stadin ammattiopistossa tarjotaan avoimia opin-
toja, joiden avulla voi aloittaa yksilöllisesti ammatilliset opinnot ja tutus-
tua aloihin. Lisäksi nuorten työpajat tarjoavat vaihtoehdon ennen opin-
toja omien tietojen ja taitojen vahvistamiseen. 

Ammatillisessa koulutuksessa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaisesti hän etenee 
opinnoissaan. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tehdään yksilölli-
set lähtökohdat ja tarpeet huomioon ottaen. Oppimisen tukea ja erityi-
sopettajan resurssia painotetaan joustavasti tarpeen mukaan. Opiskeli-
jan on mahdollista aloittaa opinnot myös kesken lukuvuoden. Kaikki 
opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelijahuollon palveluihin (kuraattori-, 
psykologi- ja terveydenhuoltopalvelut). Opiskeluhuollon palveluissa pa-
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nostetaan yhteisöllisiin opiskelijoiden hyvinvointia edistäviin ja ongelmia 
ennaltaehkäiseviin toimintatapoihin.

Ohjaamossa tavoitteena on tarjota neuvontaa ja ohjausta erityisesti 
työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Ohjaamo-hanke pyrkii 
tunnistamaan palveluiden katveet, jotta erityisesti ns. putoamisvaaras-
sa olevat nuoret löytäisivät omat polkunsa koulutukseen ja työhön. Oh-
jaamon tavoitteena on täydentää olemassa olevia palveluja, ei korvata 
niitä. 

Opetusala ja koulutuksen teema on ollut Ohjaamo Helsingin hankekau-
della konkreettisesti läsnä opetusviraston kanssa tehtävän yhteistyön 
ansiosta. Opetusvirastosta on ollut hankkeessa kokoaikaisesti sekä 
opinto-ohjaaja että erityisopettaja ja lisäksi osa-aikainen/kiertävä opin-
to-ohjaaja. Lisäksi ohjaamon nuorten käytössä on ollut kattava valikoi-
ma erilaisia koulutuksia ja opiskelun aloittamisen yksilöllisiä polkuja. 
Ohjaamossa opetusalan työntekijät ovat yhdessä muiden Ohjaamon 
työntekijöiden kanssa kehittäneet monialaista neuvontaa ja ohjausta, 
tuoneet omaa opetusalan osaamistaan muiden käyttöön ja vieneet sitä 
uusiin ympäristöihin. 

Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusvirasto totesi, että strategiakauden aikana on onnistut-
tu kehittämään lasten hyvinvointia ja terveyttä ylläpitäviä ja vahvistavia 
toimintatapoja, joilla kavennetaan alle kouluikäisten lasten terveyseroja.

Lapsen hyvinvoinnin seurannassa on onnistuttu neuvolan kanssa yh-
teistyössä toteutettavassa lapsen 4-vuotistarkastuksessa. Kokonaiskar-
toitukseen on liitetty lapsen haastattelu-kysymykset. Lapsen kokemuk-
set saadaan paremmin tietoisuuteen ja tarvittaessa voidaan nopeasti 
puuttua lapsen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. 

Neuvolan ja suun terveydenhuollon kanssa on kehitetty yhteinen vaih-
toehtoinen 3-vuotistarkastuksen malli, jossa lapsille toteutetaan tarkas-
tus päiväkodissa ja vanhemmat pääsevät keskustelemaan lapsen kehi-
tysvaiheeseen liittyvistä asioista yhdessä toisten vanhempien kanssa. 
Malli on käytössä kaikissa etelän varhaiskasvatusalueiden päiväkodeis-
sa, joihin ilmoittautuu riittävästi lapsia. Malli laajeni Mellunkylän ja Mal-
mi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueille vuonna 2017.   

Lasten päivittäistä liikkumista sisällä, ulkona, pihalla ja luonnossa on li-
sätty monin eri tavoin. Toimintaa on arvioitu ja oppimisympäristöjä kehi-
tetty. Varhaiskasvatusvirasto on ollut mukana valtakunnallisessa Ilo 
kasvaa liikkuen ohjelmassa. Vuoden 2016 aikana myös perheet ovat 
olleet mukana suunnittelemassa kuinka lasten päivittäisen aktiivisen 
liikkumisen tarve saadaan toteutumaan.
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Strategiakauden aikana positiivisen diskriminaation määrärahaa on 
nostettu 0,85 miljoonasta eurosta niin, että se on tänä vuonna yhteensä 
1, 3 miljoonaa euroa.  Määrärahaa on käytetty pedagogisen osaamisen 
lisäämiseen, lisähenkilöstön palkkaamiseen ja päiväkotien ja leikkipuis-
tojen toiminnan kehittämiseen alueilla, joissa lasten ja perheiden syr-
jäytymisen riskitekijät ovat suuret. Määrärahalla on palkattu yhteensä 
22 lisävakanssia kuten erityisavustajia ja lastentarhaopettajia. Lisäksi 
osaamista on lisätty yhteensä 52 vakanssimuutoksella. 

Ensi toimikauden alussa itään (Fallpakka ja Vuosaari) perustetaan kak-
si integroitua erityisryhmää sisäisen auditoinnin havaintojen ja Helsin-
gin yliopiston Helsingin integroituihin erityisryhmiin kohdistuneen ”Las-
ten kehittyminen ja oppiminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi päivä-
kotien integroiduissa erityisryhmissä”- tutkimuksen tulosten perusteella. 
Ryhmien erityislastentarhanopettajien kustannukset kustannetaan posi-
tiivisen diskriminaation määrärahalla.

Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskuksessa on toteutettu alle 18-vuotiaiden kesätöiden 
lisäämistä. Strategiaohjelman tavoitteena oli lisätä alle 18-vuotiaiden 
kesätyöpaikkoja yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Ta-
voitteessa on onnistuttu hyvin, sillä nuorten kesätyöpaikkojen määrä on 
noussut strategiaohjelman aikana.

Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmän aloitteesta Helsin-
gin kaupunki otti kesällä 2015 käyttöön 9. luokkalaisille tarkoitetun ke-
säsetelin, joka laajennettiin kokeilujen jälkeen koko ikäluokalle. Vuonna 
2016 Kesäseteli jaettiin yhteensä 5167 nuorelle. Setelin avulla 1295 
ysiluokkalaista eli 25 % ikäluokasta sai kesätöitä. Kesäseteli mahdollisti 
nuorille yli 800 uutta työpaikkaa. Liki 60 % työnantajista ilmoitti, että ei 
olisi palkannut nuorta ilman Kesäseteliä. Osa työnantajista palkkasi Ke-
säsetelin avulla useamman nuoren. Kesäseteli myös motivoi monet 
työnantajat palkkaamaan juuri nuoren kesätyöntekijän. Kesäseteli on 
saanut erinomaisen vastaanoton niin nuorten, koulujen kuin työnanta-
jien taholta. Kesäseteli on antanut pienille yrityksille mahdollisuuden 
palkata kesätyöntekijöitä, joiden työkokemus on vielä vähäinen.

Nuorisoasiainkeskuksen kesätoimintoihin palkattujen nuorten määrä on 
kasvanut vuosien 2013–2016 aikana. Nuorisoasiainkeskukselle palkat-
tiin Heosin rahoilla vuonna 2013 kesätöihin 57 nuorta, vuonna 2014 73 
nuorta, vuonna 2015 heitä tuli 130 ja kesällä 2016 rahoitus saatiin 250 
nuorelle. Nuorisoasiainkeskuksen omalla rahoituksella palkattujen 13-
25-vuotiaiden määrät on tilastoitu kahdelta viimeiseltä vuodelta ja vuon-
na 2016 se oli yhteensä 126 nuorta ja vuonna 2015 118 nuorta. Kesällä 
2016 nuorisoasiainkeskuksella oli yhteensä 357 nuorta 13-25-vuotiasta 
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kesätyöntekijää. Tilastoinnin mukaan heistä 2016 oli 13-17-vuotiasta ja 
141 18-25-vuotiasta.

Strategiaohjelman mukainen mahdollisuus harrastukseen torjuu osal-
taan eriarvoisuutta. Valtuustokauden alkuun verrattuna nuorten harras-
tusmahdollisuuksien kokonaistilanne on kehittynyt hyvin. Eri lähtökoh-
dista tulevien nuorten yhdenvertaisuus ja mahdollisuudet harrastaa 
ovat lisääntyneet. Tätä vapaa-ajan toiminnan vaikuttavuutta todentavat 
tutkimustulokset, joita on saatu nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston 
ja tietokeskuksen yhteistyönä toteutettavassa Hyvä vapaa-aika -hank-
keessa (vapari.munstadi.fi). Siinä testattiin toimintamallia, jossa koulu-
luokalla oli oma, nimetty nuoriso-ohjaaja nuorten vapaa-ajan tukena ko-
ko yläkoulun (syksy 2013–kevät 2016) ajan. 

Yhteensä tutkimushankkeeseen osallistui viidestä eri yläkoulusta 12 
luokkaa eli noin 170 nuorta eri puolilta Helsinkiä. Positiivisen erityiskoh-
telun tukea saavien koulujen rehtorit valitsivat toiminnalle koulustaan 
yhden tai kaksi kohdeluokkaa ja näille vertailuluokat, jotka osallistuivat 
vain tutkimukseen. Kaikki hankkeen kohdeluokat olivat tavallisia perus-
koululuokkia, mutta tutkimuksen vertailuluokilla oli oppilaiden harrastu-
neisuuteen liittyvä painotusopetus, kuten kuvataide- tai liikuntapaino-
tus. Hanke lisäsi näin harrastamisen mahdollisuuksia niiden tavallisten 
luokkien oppilaiden parissa, joille omiin taipumuksiin tai toiveisiin liittyvä 
tuki ei ollut olennainen osa nuoren vapaa-aikaa saati tavallista koulu-
päivää. Koska nuorisotyötä tehtiin koulun kontekstissa, nuorten vapaa-
ajan viettoon kodin ulkopuolella suhtauduttiin myötämielisesti myös 
niissä perheissä, joille ennen hanketta esimerkiksi nuorisotalot ovat 
näyttäytyneet arveluttavina tiloina. Rehtoreiden mukaan joillekin maa-
hanmuuttotaustaisille nuorille hanke oli ainoa mahdollisuus harrastuk-
siin kodin ulkopuolella. 

Hyvä vapaa-aika -hankkeen mallin mukainen, peruskoulussa tehtävä ja 
liikkuva, nuorisotyö tavoittaa kattavasti lähes koko ikäluokan, myös sen 
noin 90 prosenttia nuorista, joka ei käy nuorisotaloilla. Hankkeeseen 
osallistuneet nuoret kertoivat tapaavansa nuorisotyöntekijöitä mieluiten 
nimenomaan koulussa (n. 70 %) ja vasta toiseksi mieluiten nuorisota-
loilla (n. 35 %). 

Matalan kynnyksen harrastamisessa saavutettavuus tarkoittaa paljon 
muutakin kuin alhaista hintaa, ja keskeiseksi käsitteeksi uuden harras-
tuskulttuurin omaksumisessa on noussut kyvykkyys, jonka voi jakaa 
kolmeen alakohtaan: a) toimintamallit (miksi ylipäätään pitäisi har-ras-
taa?), b) osaaminen (omaksunko tarvittavat taidot?) ja c) tiedot (miten 
harrastuspaikassa toimitaan?). Nuoriso-ohjaajien pitkäjänteisellä tuella 
harrastamisen kulttuurit ja mahdollisuudet tulivat nuorille tutuiksi. Koska 
toiminta oli vapaaehtoista ja kohdennettu koko koululuokalle, se ei lei-
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mannut yksittäistä nuorta erityistoimenpiteiden kohteeksi, vaan teki toi-
mintaan osallistumisesta nuorelle helppoa ja ”normaalia”.

Keskeinen harrastamiseen liittyvä onnistuminen oli se, että nuorille tar-
jottiin mahdollisuus kokeilla erilaisia harrastuksia niihin sitoutumatta. 
Nopeatempoisessa ja monille eri vaikutteille alttiissa elämänvaiheessa 
erilaisten asioiden kokeileminen ja uusien rajojen ylittäminen on merki-
tyksellistä. Hankkeen toiminnan kohteina olleista nuorista kaikki (100 
%) kokeilivat itselleen uusia ja mielekkäitä harrastuksia, ja heistä 1/3 
jatkoi uutta harrastustaan pidempään. 

Yhdeksännen luokan keväällä (2016) kohdeluokan nuorista 75 prosent-
tia sanoi, että heillä on vähintään yksi asia, jonka tekeminen on heistä 
kivaa. Vertailuluokilla luku oli 87 prosenttia. Tässä oli strategiaohjelman 
tavoitteiden toteutumisen kannalta parantamisen varaa. Kevään ja ke-
sän 2016 jälkeen kohdenuorten kanssa onkin jatkettu vapaa-ajan tuke-
mista ja näiden niin sanottujen omien juttujen löytämistä. Harrastami-
nen on lisääntynyt vielä peruskoulun päättymisen jälkeisenä syksynä-
kin (2016). 

Omaan tahtiin tehtäviä vapaa-ajan toimia ei aina mielletä harrastuksik-
si, vaikka ne olisivat säännöllisiä ja tuottaisivat mielihyvää. Nuorelle 
keskeisin hyvän vapaa-ajan määritelmä on vapaus valita itse se, mitä 
omalla ajallaan tekee. Ystävien kanssa vietetty aika on kaikkein paras-
ta aikaa, jota harrastukset voivat myös haitata, mutta ystävän kanssa 
nuori on toisaalta myös valmis kokeilemaan mitä tahansa uutta harras-
tusta.

Harrastus rentouttaa ja antaa vastapainoa koulutyölle. Hankkeen toi-
minnan kohteina olleista nuorista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että Hyvä 
vapaa-aika -hankkeen tuki oli tehnyt koulussa käymisestä mukavam-
paa. Yhdessä oman koululuokan kanssa vietetty vapaa-aika vahvistaa 
luokan sisäisiä ystävyyssuhteita ja lisää yhteishenkeä, mikä vähentää 
kiusaamista. Näin poissaolot vähenevät ja oppimistulokset paranevat. 
Peruskoulun jälkeisenä syksynä (2016) kaikilla hankkeen kohdeluok-
kien nuorilla oli opiskelu- tai työpaikka (100 %). Koska yli puolet tuetun 
vapaa-ajan toiminnan kohteina olleista nuorista oli muun kuin suomen- 
tai ruotsinkielisiä (52 %) ja poikia (62 %), tulos osoittaa merkittävää on-
nistumista. Riski jäädä vaille peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa tai 
päättötodistusta koskee nimenomaan maahanmuutto-taustaisia ja poi-
kia.

Liikuntavirasto

Liikuntavirasto arvioi, että vuosina 2013–2016 Liikkuva Koulu toiminta 
on onnistunut liikuttamaan koululaisia ja tuomaan liikettä koulupäivään. 
Liikuntavirasto ja opetusvirasto tekevät yhdessä liikkuva koulu-toimin-
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taa ja se toimii kaikissa kaupungin peruskouluissa. 7-12-vuotiaille ala-
koululaisille lapsille on järjestetty monipuolinen maksuton tai edullinen 
harrasteliikuntaa iltapäivisin koulujen tiloissa tai koulujen lähellä olevis-
sa liikuntapaikoissa (Easy-Sport) on onnistunut hyvin. Samoin liikunta-
virasto järjestämä monipuolinen matalan kynnyksen harrasteliikuntaa 
13 - 17-vuotiaille yläkouluikäisille nuorille (FunAction) on toiminut hyvin. 
Lähiliikuntapaikkojen ja ulkokuntoilupisteiden määrää lisätty ja laatua 
on kehitetty.

Kaupunginkirjasto

Lasten palveluita ja asiakaskokemuksia on selvitetty tutkimuksin ja ti-
lastoista koko strategiakauden ajan. Lapset ovat olleet voimakkaasti 
painopisteenä. Tulosten perusteella on tehty muutoksia palveluihin, ja 
jotkut kirjastot kuten Roihuvuori ovat erikoistuneet lasten palveluihin. 
Lähikirjastojen tapahtumatuotannon painopiste on siirretty lastentapah-
tumiin. Lisäksi mm. kirjalahja kaikille ekaluokkalaisille 2015 -16, Apa-
raattisaari-mediakasvatuspeli yhdessä varhaiskasvatusviraston kanssa 
(2015). On luotu perhekirjastokonsepti (2016).

Kaupunginkirjasto tavoittaa suuren osan helsinkiläisnuorista. 52 % alle 
20-vuotiaista helsinkiläisistä käytti kirjastokorttiaan ajalla lokakuu 2015 
– lokakuu 2016. Lisäksi kirjastot laajoine aukioloaikoineen ovat nuorille 
tärkeitä oleskelupaikkoja.

Kirjasto ollut mukana eri hankkeissa: Kirjasto treenaa nuoria –nuoriso-
takuuhankkeessa, Pulssi-yhteistyössä, Ruuti-verkostossa ja RuutiEx-
poissa. Meidän kirjasto –hankkeessa nuoret suunnittelivat kahden kir-
jaston remontteja v.2013, Ammattikoululaisten lukemiskampanja 2016.

Tietokeskus

Tietokeskus raportoi, että nuorten hyvinvointikertomus on yhdessä nuo-
risoasiainkeskuksen kanssa tehty laaja kooste nuoriin liittyviä tietoja.  
Hyvinvointikertomus koostuu neljästä tiedon osa-alueesta: indikaatto-
reista, kokemustiedosta, tutkimuksista ja blogeista. Kyse on uudesta ja 
innovatiivisesta tavasta kerätä ja välittää hyvinvointitietoa (ks. 
www.nuortenhyvinvointikertomus.fi)

Nuorten hyvinvointikertomuksen kokemusten myötä tietokeskuksessa 
on saatu valmiiksi helsinkiläisten hyvinvoinnin tietokanta, johon kootaan 
yhteen eri väestöryhmien tilannetta. Tietokanta kattaa erityisesti nuor-
ten ja lasten tilastoja, jatkossa aineistot laajenevat yhä enemmän 
ikääntyneeseen ja työikäiseen väestöön

(ks. www.hyvinvointitilastot.fi). 

http://www.hyvinvointitilastot.fi/
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Valtuustoseminaarin materiaalina olleesta Helsingin tila ja kehitysrapor-
tista voidaan lasten eriarvoisuudesta eri alueilla todeta seuraavaa:

Yksinhuoltajien osuus on pysynyt Helsingissä hyvin tasaisena jo pari 
vuosikymmentä, kun koko maassa osuus on kasvanut. Alueelliset erot 
ovat melko suuria; lähes joka kolmas Itäisen suurpiirin lapsista asuu yk-
sinhuoltajaperheessä, Pohjoisen suurpiirin lapsista taas viidennes.

Lasten pienituloisuus on vähentynyt Helsingissä vuodesta 2011 lähtien 
nopeammin kuin koko maassa, ja myös vähän muuta helsinkiläisväes-
töä nopeammin. Pienituloisten asuntokuntien lapsista puolet asuu Itäi-
sen ja Koillisen suurpiirin alueella. Pienituloisuuden vähentymistä on ta-
pahtunut kuitenkin eniten juuri näillä alueilla.

Helsinkiläiset nuoret ovat hyötyneet nuorisotakuun tuomista muutoksis-
ta. Siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle on parantunut yhteisha-
kujärjestelmään vuonna 2014 tehtyjen muutosten myötä. Samalla pää-
kaupunkiseudulle tuli enemmän aloituspaikkoja etenkin ammatilliseen 
koulutukseen. Muutokset ovat tasoittaneet alueiden ja koulujen eroja.

Kouluttaiset erot jatkokoulutukseen siirtymisessä ovat tasaantuneet 
vuosina 2010–2014 heikommin jatkokoulutukseen siirtyneiden koulujen 
parantaessa koulutukseen siirtyneiden osuutta. Vuonna 2010 heikoim-
man tuloksen saaneesta peruskoulusta vain 65 prosenttia siirtyi jatko-
koulutukseen samana vuonna. Vuonna 2014 heikomman koulun tulos 
oli noussut 82 prosenttiin (erikoiskoulut ja aikuislukiot eivät ole mukana 
tarkastelussa).

Samoin alueittain tarkasteltuna 16–18-vuotiaiden koulutukseen osallis-
tumisen erot ovat pienentyneet vuodesta 2011 lähtien. Muutos on ta-
pahtunut heikommin menestyneiden alueiden parantaessa tilannettaan. 
Vuonna 2011 kaikista helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista oli tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa 84 prosenttia ja heikoimmalla peruspiirillä 66 
prosenttia. Vuoteen 2015 mennessä kokonaisosuus on noussut 88 pro-
senttiin ja heikoimman peruspiirin osuus jopa 82 prosenttiin.

Positiivista kehitystä on ollut myös koulutuksen keskeyttämisessä, joka 
on jatkanut vähentymistään koko 2000-luvun ajan etenkin ammatillises-
sa koulutuksessa, jossa keskeyttäminen oli varsin yleistä vielä muuta-
ma vuosi sitten. Lukiokoulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt koko 
maan tasolle, mutta ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on Hel-
singissä edelleen yleisempää kuin koko maassa. Vieraskieliset opiske-
lijat keskeyttävät kotimaankielisiä useammin lukiokoulutusta, mutta vä-
hemmän ammatillista koulutusta.

Koulutuksen alueellisia eroja voidaan tarkastella myös koulujen välisten 
oppimistuloissa havaittavien erojen näkökulmasta. Kansallisella tasolla 
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heikoimpien ja parhaimpien koulujen väliset erot ovat selvästi kasva-
neet viime vuosina (PISA 2015). Helsingissä koulujen eriarvoistumiske-
hitystä on pyritty hillitsemään muun muassa ohjaamalla lisäresursseja 
sellaisille kouluille, joiden oppilaspohja ja oppimisympäristö ovat haas-
tavia. Näiden lisäresurssien, eli positiivisen diskriminaation (PD) mää-
rärahojen kohdentuminen pohjautuu Helsingin kouluille kehitettyyn ti-
lastolliseen laskentamalliin vuodelta 2009. Laskentamalli on ainutlaatui-
nen Suomessa ja sen tavoitteena on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitse-
vat koulujen oppilaspohjan sosiaalista taustaa kuvaavien tekijöiden pe-
rusteella lisäresursseja.

PD-määrärahojen jakoperusteena oleva PD-indeksi päivitettiin Helsin-
gin kaupungin tietokeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä vuonna 
2016. Päivityksessä huomioitiin uusimmat aineistot, jotka kuvaavat 
koulujen oppimisympäristön ja oppilaspohjan haasteita opetukselle. It-
se mallia ei lähdetty tässä yhteydessä muuttamaan. PD-indeksin päivit-
tämisen yhteydessä huomattiin, että alueellisten sosioekonomisten 
muutosten takia koulujen järjestys tuen saajina on muuttunut. PD-in-
deksi tuleekin tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta PD-määrärahat koh-
dentuvat tehokkaasti niitä tarvitseville kouluille. PD-indeksin laskenta-
mallia ja PD-määrärahan vaikuttavuuden mittaamista on lähdetty kehit-
tämään edelleen tietokeskuksen ja opetusviraston toimesta syksyllä 
2016 ja tämä työ jatkuu vuonna 2017. Opetusvirasto on jakanut pd-ra-
haa koulujen käyttöön lähes 2 milj. euroa. Määräraha on pysynyt sa-
mansuuruisena viime vuosina. Positiivisen diskriminaation rahoituksella 
koulut ovat pääsääntöisesti palkanneet lisää opettajia ja koulunkäyntia-
vustajia. Tämä on mahdollistanut yksilöllisemmän tuen sitä tarvitseville 
oppilaille. 

Koulutustaustan mukaan luokiteltuna alle 25-vuotiaiden työttömien 
määrä on vähentynyt eniten niillä nuorilla, joilla oli vain perusasteen 
koulutus tai koulutustausta ei ollut tiedossa. Tästä voidaan päätellä, et-
tä moni näistä nuorista onnistui saamaan koulutuspaikan ammatillises-
ta koulutuksesta tai siihen valmentavasta koulutuksesta, joka on suun-
nattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille. 25–29-vuotiaiden 
työttömien määrä kasvoi erityisesti korkea-asteen koulutustaustan 
omaavilla, tosin ero keskiasteen ja perusasteen koulutuksen omaaviin 
oli pieni.

Nuorten toimeentulotuen tarve vaihtelee paljon Helsingin sisällä. Nel-
jässä Helsingin peruspiirissä useampi kuin joka neljäs 15–29-vuotias oli 
saanut toimeentulotukea vuoden 2015 aikana, kun taas matalammil-
laan toimeentulotukea tarvitsi ainoastaan 2,5 prosenttia peruspiirin nuo-
rista. Vuosina 2013–2015 tuen saajien osuus nuorista oli kasvanut kai-
killa peruspiireillä yhtä lukuun ottamatta. Voimakkainta kasvu oli alueil-
la, joissa tuen saajien osuus oli jo ennestään korkea.
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Yhteenveto

Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnitty-
mistään yhteiskuntaan ja kulttuuriin laajana monihallintokuntaisena yh-
teistyönä. Päättyvällä valtuustokaudella virastot ovat onnistuneet hyvin 
asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioitaessa. Eriarvoistumisen tor-
junta edellyttää eri toimialojen mittavaa keinovalikoimaa.

Kouluja ja muita lasten ja nuorten palveluja vahvistetaan erityisesti niillä 
alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa heidän yhdenvertaisen asemansa 
varmistaminen sitä edellyttää.

Tarkoituksena on, että lasten ja samalla koko väestön hyvinvointierojen 
seuranta on uudella valtuustokaudella yksi tilasto- ja tutkimusohjelman 
strateginen painopistealue ja parhaillaan valmistellaan mm. vuosittai-
sen seurannan raportointimallia. Hyvän tietopohjan, toimenpiteiden vai-
kuttavuuden seurannan avulla sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ja muiden eri toimialojen tiivistyvän yhteistyön perusteella palveluja 
kehitetään edelleen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 527

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

08.05.2017 Pöydälle

19.09.2016 Ehdotuksen mukaan

12.09.2016 Pöydälle
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 28.09.2016 § 241

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

28.09.2016 Palautettiin

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

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

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

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

Ei-äänet: 50
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor 
Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, 
Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, 
Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 169 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/30
07.06.2017

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

laakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija 
Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Jan D 
Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valo-
kainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

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

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

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 144

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

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

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

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointikerto-
muksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla alueiden 
asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston useis-
sa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen asuk-
kaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemusa-
siantuntijoiden muodossa. 
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Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvin-
vointi-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.

Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on lap-
siperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

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

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

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

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

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

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 103

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

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

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

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

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

MetRop tutkimus, joka toteutettiin kaikissa metropolialueen kunnissa ja 
tehtiin vuosina 2011 ja 2014, havaittiin, että Helsinki sijoittuu kuntana 
metropolialueen keskiryhmään niin oppilaiden osaamisen kuin heidän 
hyvinvoinnin kokemuksensa osalta. Helsingin koulujen välillä on melko 
suuria eroja sekä osaamisen että hyvinvoinnin suhteen. Oppilaiden 
osaaminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
vanhempien koulutustasoon. Vahvuudet ja vaikeudet -mittarin ilmaise-
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mat ongelmat olivat sitä yleisempiä, mitä alemman koulutustason per-
heestä oppilas tulee. Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi 
vanhempien koulutustason mukaan. Välittömän tuen tarve oli myös yh-
teydessä vanhempien koulutustasoon.

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään koulu-
verkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä. Eriarvoistumiskehi-
tystä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympä-
ristöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten 
positiivisen diskriminaation rahoituksella.  

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

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

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

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

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja 
niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympä-
ristöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu – toimintamalli 
vakiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikunta-
virasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa sel-
vittävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähilii-
kuntapaikkoja. 
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Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin 
eri osissa toimivia yksikköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten 
rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja 
laitosten välillä. 

Opetusvirasto tukee kouluja positiivisen diskriminaation määrärahan 
avulla. PD-määrärahaa on jaettu vuodesta 1999 ja määrärahan jaka-
mismallia on vuosien varrella kehitetty. Nykyinen malli on otettu käyt-
töön vuonna 2009. Määrärahojen jakoon vaikuttavat seuraavat oppi-
laaksiottoaluekohtaiset tekijät: huoltajien koulutustaso, perheiden tulo-
taso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus. PD-mallin tavoittee-
na on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitsevat koulujen oppilaspohjan sosi-
aalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella lisäresursseja. Tavoit-
teena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri 
alueiden kesken. 

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

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

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

Käsittely

31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

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

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)

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

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

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

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

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

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

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

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

timo.cantell(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 82

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

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

Lasten harrastamisella on monenlaisia myönteisiä hyvinvointivaikutuk-
sia, ja etenkin liikuntaharrastusten avulla on mahdollisuus tarjota lapsil-
le ja nuorille sellaisia kokemuksia, jotka tukevat heidän tervettä kasvu-
aan ja kehitystään (mm. Pirnes & Tiihonen, 2010). Liikuntavirasto on 
pyrkinyt toteuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mu-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 176 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/30
07.06.2017

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

kaista tavoitetta, jonka mukaan jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja 
nuorella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

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

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

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

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

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
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toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo 
Kiasman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kau-
punkia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginor-
kesterin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osal-
listuminen kaupunginorkesterin konserttiin.

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

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

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

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

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

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

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

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

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

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

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 65

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

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

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

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

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

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

- mahdollisuus muodostaa kaverisuhteita,
- mahdollisuus toimia toisten hyväksi ja vaikuttaa ympäristöönsä,
- mahdollisuus kokea ja toteuttaa kulttuuria,
- mahdollisuus liikuntaan,
- mahdollisuus viettää aikaa muiden nuorten kanssa paikoissa, joihin 
nuoret ovat tervetulleita,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 183 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/30
07.06.2017

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

- mahdollisuus saada apua ja tukea,
- mahdollisuus oppia uutta ja vahvistaa omia taitojaan.

Nuorisotyössä alueellista yhteistyötä, paikallisia kokeiluja ja alueille jal-
kautumista lisätään. Alueellisissa nuorisotyön yksiköissä kehitetään 
alueen tarpeiden pohjalta työtapoja ja tarjotaan tukea tarvitseville nuo-
rille aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja 
apua erilaisissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttajiin suunnattu työ on 
nostettu yhdeksi erityiseksi kärkihankkeeksi. 

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

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

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

Luotsi-toiminta on nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton monihallintokuntainen malli, joka palvelee yläkouluikäisiä koko Hel-
singin alueella. Sen tavoitteena on hyvinvoiva nuori ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Luotsi-toiminta mahdollistaa nuorille ehkäisevästä näkö-
kulmasta yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea, myönteisiä kokemuksia 
ja vapaamuotoisia tilanteita kokea hyväksyntää. Nuorilla rakennetaan 
henkilökohtainen tukiohjelma, jossa nuoren kykyjä, taitoja, sosiaalista 
kompetenssia ja osallisuutta vahvistetaan nuoren omista lähtökohdista. 
Tukea viedään nuoren arkeen ja toimintaa tehdään nuoren lähiympäris-
tössä. 
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Kaikki käy koulua -hankkeessa viedään ryhmämuotoista tukea koulu-
ympäristöön. Työmallissa muodostettavat kasvuryhmät on sisällytetty 
koulun opetussuunnitelmaan valinnaisaineena. Kasvuryhmissä aute-
taan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat, omat 
voimavarat ja vahvuudet ja etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan. 
Toimintaa suunnitaan opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteis-
työnä alueilla ja kouluissa ilmenneiden tarpeiden pohjalta eniten tarvit-
seville alueille.

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

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

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

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

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

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

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

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

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

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

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

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 197

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi eriarvoisuuden torjumista koskevasta 
ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä rakennusviraston toiminnasta alueiden tasa-arvoisuuden edistämisessä

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

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

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

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

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

Verkostotarkastelut ja linjaukset

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

Katu- ja viheralueiden ylläpito

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

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

Lähiöprojekti ja lähiörahasto

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

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

Vuorovaikutus

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

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

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

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

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

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

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

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 280
Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin myyminen 
Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4)

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan myymään Jätkäsaari Invest 
Ab:lle Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelis-
sa nro 20803 sijaitsevan noin 7 018 m²:n suuruisen asemakaavan 
muutoksen nro 12351 mukaisen suunnitellun tontin nro 4, joka muo-
dostuu rekisteritontista 91-20-803-4 ja liikennealueesta 91-20-9906-
101, seuraavin ehdoin: 

1

Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen 2 
(kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaami-
seen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittämät-
tä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tämän 
kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen ehto-
ja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 192 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/31
07.06.2017

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

Käsittely

Valtuutettu Dan Koivulaakso ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä päätösehdotuksen.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Esitän tontin myymisen hylkäämistä. 

Jaa-äänet: 71
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Fin-
ne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hei-
mo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Eli-
na Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, 
Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Hag-
lund, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkku-
la, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
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2 Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)
3 Ote asemakaavasta 12246
4 Asemakaava 12351

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaari Invest Ab Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitukselle esitetään Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressi-
keskuksen vuokra-alueen myyntiä alueen vuokralaiselle Jätkäsaari In-
vest Ab:lle. Alueelle toteutettu tornihotelli ja kongressikeskus on avattu 
käyttöön lokakuussa 2016. 

Myyntihinnaksi esitetään 476 euroa/k-m². Hintaan lisätään 2 %:n vuo-
tuinen korko pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta 
lukien. 

Kauppahinnasta vähennetään maanvuokrasopimuksen mukainen hait-
ta-ainekorvaus siltä osin, kuin se on vielä vuokranalennuksena korvaa-
matta vuokralaiselle.

Esittelijän perustelut

Tietoja kohteesta

Ab Invest As on toteuttanut vuokra-alueelle 425 huonetta sisältävän 16-
kerroksisen hotellin ja vanhaan L2-makasiinirakennukseen kongressi-
keskuksen sekä ravintolatiloja. Rakennusten suuruus on yhteensä 
21 437 k-m². Hotelli ja kongressikeskus avattiin käyttöön lokakuussa 
2016. 

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus on tehty ajalle 1.3.2015 - 
31.12.2065. 
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Tontin vuosivuokra on 516 949,99 euroa, josta perittään 17.10.2021 
asti 50 % ja tätä seuraavana kolmena vuotena 80 %. Vuokrakaudelta 
1.4.2017 – 31.3.2018 perittävä vuokra on 158 475 euroa, kun edellä 
mainitulla tavalla alennetusta vuokrasta hyvitetään vielä makasiinira-
kennuksen puhdistamisesta aiheutuvia kuluja vuokrasopimuksen mu-
kaisesti 100 000 euroa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12246, joka on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 4.6.2014 ja saanut lainvoiman 18.7.2014. 

Vuokra-alue koostuu tontista 20803/4 ja katualueesta 91-20-9906-101. 

Makasiinirakennus L2 on suojeltu kaavassa sr-1 -merkinnällä. Sen mu-
kaan rakennus on rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja histo-
riallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sel-
laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellis-
ta, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä. Olemassa olevat porrashuoneet tulee säilyttää mah-
dollisimman alkuperäisinä.

Sittemmin Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.2.2017 asemakaavamuu-
toksen nro 12351. Sillä laajennettiin Tyynenmerenkatua tontin 20803/4 
suuntaan, mikä kavensi tontin aluetta, mutta vastaavasti tontti kasvoi 
etelään huoltoalueen järjestämiseksi. Tontin pinta-ala kasvoi 6 482 
m²:stä 7 018 m²:iin.

Tontin 20803/4 rakennusoikeus on 21 800 k-m², josta 1 360 k-m² on 
varattava ensimmäisessä kerroksessa sijaitseviksi ravintola-, liike-, 
myymälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.

Asemakaava nro 12246 on liitteenä 3 ja asemakaavan muutosehdotus 
nro 12351 on liitteenä 4.

Myyntihinta

Myyntihinnaksi esitetään 476 euroa/k-m². Hintaan lisätään 2 %:n vuo-
tuinen korko 1.3.2015 lukien. 

Kaupunginvaltuusto vahvisti 26.11.2014 (370 §) arviolausunnon perus-
teella tontille vuokrausperusteet, jotka perustuvat pääoma-arvoon 476 
euroa/k-m², ja vuokralaisen kanssa solmitun pitkäaikaisen maanvuok-
rasopimuksen vuokra perustuu vastaavaan pääoma-arvoon. Pääoma-
arvon voidaan edelleen katsoa vastaavan hotellitontin kohtuullista käy-
pää pääoma-arvoa.
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Tiedossa ei ole, että tontin käyttötarkoitus olisi muuttumassa tulevai-
suudessa toimistosta asumiseen. Kauppakirjaluonnokseen on kuitenkin 
otettu varmuuden vuoksi ehto, että Helsingin kaupungilla on oikeus 
myyjänä saada ostajalta lisäkauppahintaa, mikäli tontin markkina-arvo 
kaavamuutoksen, poikkeamispäätöksen tai vastaavan viranomaispää-
töksen johdosta nousee siitä, mitä tontin kauppahinnasta on kauppakir-
jassa sovittu. Lisäkauppahinta on kauppakirjan mukaisen kauppahin-
nan ja uuden markkina-arvon erotuksen määrä. Uusi markkina-arvo 
määritetään lisäkauppahinnan maksuhetken mukaan. Ehto on voimas-
sa 31.12.2026 saakka.

Haitta-ainekorvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014 (370 §), että kaupunki hyvittää 
vuokralaiselle makasiinirakennuksessa L2 tehtävän haitta-ainekorjauk-
sen kustannuksia 400 000 euroon (alv. 0 %) saakka. Päätöksen mu-
kaan hyvityksen tulee perustua vuokralaisen toimittamaan luotettavaan 
selvitykseen ja tarkemmasta menettelystä sovitaan pitkäaikaisessa 
maanvuokrasopimuksessa. Vuokralaisen toimittaman selvityksen mu-
kaan haitta-aineiden poistaminen maksoi 241 391,74 euroa.

Maanvuokrasopimuksessa on sovittu edellä mainittujen kustannusten 
hyvittämisestä seuraavilla vuokranalennuksilla: 

-       ajalla 1.4.2016 - 31.3.2017 alennus on 100 000 euroa

-       ajalla 1.4.2017 - 31.3.2018 alennus on 100 000 euroa

-       ajalla 1.4.2018 - 31.3.2019 alennus on 41 391,74 euroa.

Koska tontin kauppa on tarkoitus tehdä kevään 2017 aikana, kauppa-
hinnasta vähennetään hyvittämättä jäänyt määrä siltä osin, kuin se on 
hyvittämättä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen perusteella kauppa-
kirjan allekirjoitushetkellä.  

Perustelut

Tontin myyntiä voidaan pitää kaupungin kannalta perusteltuna myös ot-
taen huomioon maanvuokran kassavirran nykyarvon suhde esitettyyn 
kauppahintaan sekä tontista jatkossa myynnin jälkeen saatava kiinteis-
töverotulo (noin 0,1 milj. euroa/v). Tontin maanvuokran kassavirran ny-
kyarvo 50 vuoden ajalta laskettuna (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n 
diskonttauskorko) on noin 7,9 milj. euroa, kun esitetty kauppahinta on 
tätä korkeampi eli noin 10,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupunki saisi 
edellä mainitulla tavalla tontista kiinteistöveroa noin 0,1 milj. euroa vuo-
dessa. Kiinteistöveron kassavirran 50 vuoden ajalta laskettu nykyarvo 
(2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 2 milj. eu-
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roa. Tällöin tontin myynnin nykyarvoksi saadaan yhteensä noin 12,7 
milj. euroa (kauppahinta lisättynä kiinteistöveron kassavirran nykyarvol-
la). 

Tontin myynti on perusteltua kiinteistövirastolle vuodelle 2017 asetettu-
jen myyntitulojen saavuttamiseksi. Myyntiä voidaan pitää perusteltuna 
myös, kun otetaan huomioon kaupunginhallituksen kesäkuussa 2014 
tekemä periaatepäätös maanmyynnin edistämiseksi, jonka mukaan toi-
mitilatontit luovutetaan ensisijaisesti myymällä. 

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Kauppakirjaluonnos
2 Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)
3 Ote asemakaavasta 12246
4 Asemakaava 12351

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Jätkäsaari Invest Ab Kunnallisvalitus, valtuusto

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 608
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HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään Jätkäsaari Invest Ab:lle Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelissa nro 20803 sijaitsevan noin 7 018 m²:n 
suuruisen asemakaavan muutoksen nro 12351 mukaisen suunnitellun 
tontin nro 4, joka muodostuu rekisteritontista 91-20-803-4 ja liikennea-
lueesta 91-20-9906-101, seuraavin ehdoin: 

1

Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen 2 
(kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaami-
seen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittämät-
tä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tämän 
kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen ehto-
ja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Hylkäysehdotus:
Henrik Nyholm:

Kaupunginhallitus päättää hylätä esityksen ja säilyttää tontin kaupungin 
omistuksessa.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Henrik Nyholmin hylkäysehdotuksen mukaan

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

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 269

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan myymään Jätkäsaari Invest Ab:lle (Y-tunnus 2622830-2) 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelissa nro 
20803 sijaitseva noin 7 018 m²:n suuruinen asemakaavan muutoksen 
nro 12351 mukainen suunniteltu tontti nro 4, joka muodostuu rekisteri-
tontista 91-20-803-4 ja liikennealueesta 91-20-9906-101, seuraavin eh-
doin: 
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1

Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen nro 
2 (kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaa-
miseen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittä-
mättä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tä-
män kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä nro 1 olevan kauppakirjaluonnoksen 
ehtoja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Käsittely

18.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esityksen perustelujen kohtaan Tietoja kohteesta lisätään uusi seuraa-
van sisältöinen kolmas kappale:

Tontin vuosivuokra on 516 949,99 euroa, josta perittään 17.10.2021 
asti 50 % ja tätä seuraavana kolmena vuotena 80 %. Vuokrakaudelta 
1.4.2017 – 31.3.2018 perittävä vuokra on 158 475 euroa, kun edellä 
mainitulla tavalla alennetusta vuokrasta hyvitetään vielä makasiinira-
kennuksen puhdistamisesta aiheutuvia kuluja vuokrasopimuksen mu-
kaisesti 100 000 euroa.
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Esityksen perustelujen kohtaan Perustelut lisätään uusi seuraavan si-
sältöinen toinen kappale:

Tontin myyntiä voidaan pitää kaupungin kannalta perusteltuna ottaen 
huomioon maanvuokran kassavirran nykyarvon suhde esitettyyn kaup-
pahintaan sekä tontista jatkossa myynnin jälkeen saatava kiinteistöve-
rotulo (noin 0,1 milj. euroa/v). Tontin maanvuokran kassavirran nykyar-
vo 50 vuoden ajalta laskettuna (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n dis-
konttauskorko) on noin 7,9 milj. euroa, kun esitetty kauppahinta on tätä 
korkeampi eli noin 10,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupunki saisi edellä 
mainitulla tavalla tontista kiinteistöveroa noin 0,1 milj. euroa vuodessa. 
Kiinteistöveron kassavirran 50 vuoden ajalta laskettu nykyarvo (2 %:n 
inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 2 milj. euroa. Täl-
löin tontin myynnin nykyarvoksi saadaan yhteensä noin 12,7 milj. euroa 
(kauppahinta lisättynä kiinteistöveron kassavirran nykyarvolla). Myyntiä 
voidaan pitää perusteltuna ottaen myös huomioon kaupunginhallituk-
sen kesäkuussa 2014 tekemä periaatepäätös maanmyynnin edistämi-
seksi, jonka mukaan toimitilatontit luovutetaan ensisijaisesti myymällä. 

Hylkäysehdotus:
Sirkku Ingervo: Hylkäysehdotus: Esitysehdotus hylätään. Kaupungin 
kokonaisedun mukaista ei ole myydä erinomaisella paikalla olevaa Jät-
käsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tonttia.

Hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Sirkku Ingervo: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mie-
lipiteen: Erinomaisilla paikoilla olevien tonttien myynti ei ole kaupungin 
edun mukaista. Siksi Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen 
suunnitellun tontin myynti ei ole järkevää. Tontin voi myydä vain kerran. 
Tuskin Jätkäsaari Invest Ab tappiokseen tonttia ostaa.

04.05.2017 Pöydälle

20.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jukka Helenius, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi
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§ 281
Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille Tapulikau-
pungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, 
Kurkimäessä ja Kivikossa

HEL 2017-001381 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan seuraavat tontit 
omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajan-
kohdasta alkaen 31.12.2085 saakka seuraavin ehdoin:

1

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 

tonteilla       39328/26-31   33 euroa

tonteilla       39329/33-35   33 euroa

tonteilla       39330/10-15   33 euroa

tonteilla       39331/13-16   33 euroa

tonteilla       39347/1-9       33 euroa

tonteilla       39348/1-6       33 euroa

tonteilla       39349/1-6       33 euroa

tonteilla       39350/1-4       33 euroa

tonteilla       40090/2-6       33 euroa

tonteilla       40170/2-5       33 euroa

tontilla         40178/6          33 euroa

tonteilla       40224/1-5       33 euroa

tonteilla       40227/1-4       33 euroa

tonteilla       40228/1-7       33 euroa

tonteilla       47311/4-14     29 euroa
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tonteilla       47314/1-4       29 euroa

tonteilla       47314/12-14   29 euroa

tonteilla       47315/1-5       29 euroa

tonteilla       47196/16-20   29 euroa

tonteilla       47293/1-9       29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Ajantasa-asemakaavaotteet
3 Sijaintikartat
4 Tonttien alueellinen sijainti

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunki tarjoaa vuokralle 127 omakotitalotonttia omatoimiseen raken-
tamiseen vuonna 2017. Tontit sijaitsevat Tapulikaupungissa, Silta-
mäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Ki-
vikossa. Alustavan aikataulun mukaan tontit ilmoitettaisiin haettaviksi 
loppuvuodesta 2017. Hakuaikaa olisi hieman yli kuukausi.

Varauksen kautta luovutettaville tonteille tulee nyt  vahvistaa vuokraus-
perusteet siltä osin, kun niitä ei ole jo aiemmin vahvistettu.
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Esittelijän perustelut

Edelliset varauskierrokset

Vuonna 2015 tarjottiin vuokralle 59 omakotitalotonttia. Tontit sijaitsivat 
Patolassa, Torpparinmäessä, Pihlajamäessä, Tapanilassa, Tapulikau-
pungissa, Siltamäessä, Puistolassa, Vesalassa, Mellunmäessä, Kontu-
lassa ja Kurkimäessä. Hakemuksia saapui 440 kpl.

Vuonna 2014 oli haettavina vain viisi tonttia, joilla kaikilla oli pieni ra-
kennusoikeus (85 k-m²). Määräaikaan mennessä saapui 247 hakemus-
ta.

Vuonna 2013 tarjottiin vuokralle 24 omakotitalotonttia Maunulasta. Ton-
tit luovutettiin hakijoiden itse muodostamille neljän perheen ryhmille. 
Hakemuksen jätti 48 ryhmää, joista 5 ei täyttänyt hakuehtoja.

Vuonna 2012 tarjottiin vuokralle 104 omakotitalotonttia. Tontit sijaitsivat 
Maunulassa, Tapaninkylässä, Suutarilassa, Puistolassa, Myllypurossa, 
Mellunkylässä ja Kivikossa. Hakemuksia saapui 674 kpl.

Tontinvaraajien valintamenettely

Tontinvaraajat on tarkoitus valita arpomalla, kuten edelliselläkin kerral-
la. Hakemuksen voivat jättää helsinkiläiset lapsiperheet. 

Varauspäätös

Kysymys tonttien varaamisesta omatoimiseen rakentamiseen 
31.12.2020 saakka esitellään kaupunginhallitukselle 22.5.2017. 

Varattaviksi esitettävät tontit

Haettaviksi suunnitellut tontit ovat yhden perheen eli omakotitalotontte-
ja. Tonttien pinta-alat ovat 197 m² - 625 m² ja rakennusoikeudet 125 k-
m² - 210 k-m². 

Osalle tonteista on voimassa olevat vuokrausperusteet, joten ne eivät 
ole mukana vuokrausperuste-esityksessä.

Tonttikohtaiset tiedot ilmenevät liitteestä 1. Liitteessä on mukana myös 
ne haettaviksi tulevat tontit, joille on voimassa olevat vuokrausperus-
teet.

Liitteinä ovat lisäksi tontteja koskevat ajantasa-asemakaavaotteet, liite 
2, sijaintikartat, liite 3, ja tonttien alueellinen sijainti, liite 4.

Ehdotetut vuokrausperusteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 204 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/32
07.06.2017

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

Tonteille esitettävien vuokrausperusteiden mukaan vuosivuokrat mää-
räytyvät pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 
1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 29 -
 33 euroa. 

Hintatasossa 3/2017 (ind. 1923) laskettu kerrosneliömetrihinta on 558 - 
635 euroa.

Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuo-
listen asumista palvelevien tilojen osalta vuokraa ei peritä.

Omakotitalotonttien maanvuokriin ei ole vuoden 1993 jälkeen myönnet-
ty arava- tai korkotukialennusta. Tämä ei kuitenkaan estä korkotukilai-
nan myöntämistä, koska lainoituksen ehtona oleva enimmäishinta / 
maanvuokra ei koske omakotitalotontteja. Päätösehdotuksen mukaan 
arava-/korkotukialennusta maanvuokraan ei myönnetä. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti 
asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta. 

Tonttien vuosivuokrat ovat noin 2 700 - 4 700 euroa. Vuokran määrään 
vaikuttavat rakennusoikeus ja tontin sijainti.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on 2,23 - 2,54 
euroa/kk/as.m².

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Ajantasa-asemakaavaotteet
3 Sijaintikartat
4 Tonttien alueellinen sijainti

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.05.2017 § 547

HEL 2017-001381 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakun-
nan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 

tonteilla       39328/26-31   33 euroa

tonteilla       39329/33-35   33 euroa

tonteilla       39330/10-15   33 euroa

tonteilla       39331/13-16   33 euroa

tonteilla       39347/1-9       33 euroa

tonteilla       39348/1-6       33 euroa

tonteilla       39349/1-6       33 euroa

tonteilla       39350/1-4       33 euroa

tonteilla       40090/2-6       33 euroa

tonteilla       40170/2-5       33 euroa

tontilla         40178/6          33 euroa

tonteilla       40224/1-5       33 euroa

tonteilla       40227/1-4       33 euroa

tonteilla       40228/1-7       33 euroa

tonteilla       47311/4-14     29 euroa
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tonteilla       47314/1-4       29 euroa

tonteilla       47314/12-14   29 euroa

tonteilla       47315/1-5       29 euroa

tonteilla       47196/16-20   29 euroa

tonteilla       47293/1-9       29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 221

HEL 2017-001381 T 10 01 01 02

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentami-
seen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 

tonteilla       39328/26-31   33 euroa

tonteilla       39329/33-35   33 euroa

tonteilla       39330/10-15   33 euroa

tonteilla       39331/13-16   33 euroa
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tonteilla       39347/1-9       33 euroa

tonteilla       39348/1-6       33 euroa

tonteilla       39349/1-6       33 euroa

tonteilla       39350/1-4       33 euroa

tonteilla       40090/2-6       33 euroa

tonteilla       40170/2-5       33 euroa

tontilla         40178/6          33 euroa

tonteilla       40224/1-5       33 euroa

tonteilla       40227/1-4       33 euroa

tonteilla       40228/1-7       33 euroa

tonteilla       47311/4-14     29 euroa

tonteilla       47314/1-4       29 euroa

tonteilla       47314/12-14   29 euroa

tonteilla       47315/1-5       29 euroa

tonteilla       47196/16-20   29 euroa

tonteilla       47293/1-9       29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi
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§ 282
Vuokrausperusteet Kontulan ja Keski-Vuosaaren asunto- ja auto-
paikkatonteille

HEL 2017-005065 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 

A

oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokraamaan Helsingin kau-
pungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) asemakaavan muu-
toksen nro 11423 mukainen valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-
asuntotuotantona toteutettavan korttelin nro 47031 tontin nro 12 (AKS) 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 25 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

3

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

4

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

5

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B
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oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokramaan Helsingin kau-
pungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) asemakaavan muu-
toksen nro 11423 mukaisen korttelin nro 47083 autopaikkatontin nro 1 
31.12.2080 saakka pitäen vuosivuokran perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömet-
rihintana 1 euroa.

Muutoin noudatetaan tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja 
sekä kaupunkiympäristölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehto-
ja.

C

oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vuokramaan Helsingin kau-
pungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) asemakaavan 
nro 12344 mukaisen valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asunto-
tuotantona toteutettavan korttelin nro 54057 tontin nro 3 (AK) 
31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 26 euroa.

2

Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdan A mukaisia ehtoja 2 - 5.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kontulan ja Keski-Vuosaaren kahdelle asuntotontille ja yhdelle auto-
paikkatontille esitetään vahvistettavaksi vuokrausperusteet. 

Asemakaavakartat kohteista ovat liitteenä 1.
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Asuntotonttien maanvuokrien teoreettinen vaikutus asumiskustannuk-
siin (euroa / neliö / kuukausi) olisi esitettyjen vuokrausperusteiden mu-
kaan Kontulassa korkotukialennuksen kanssa 1,50 euroa ja Keski-Vuo-
saaressa 1,60 euroa.

Esittelijän perustelut

Asemakaava / Kontula

Kaupunginvaltuuston 31.5.2016 hyväksymän ja 4.8.2016 lainvoimai-
seksi tulleen Mellunkylän Kontulan asemakaavan muutoksen nro 
11423 mukaan tontti 47031/12 kuuluu erityisasumisen kortteli-aluee-
seen (AKS). Tontin rakennusoikeus on 4 000 k-m².  

Kaavaan sisältyy myös muun muassa asuntotonttia 47031/12 palvele-
va autopaikkatontti 47083/1.

Varauspäätös / Kontula

Kaupunginhallitus päätti 11.6.2007 (880 §) varata erityisasumisen ton-
tin 47031/12 asuntotuotantotoimistolle vanhusten palvelutalon raken-
nuttamista varten 31.12.2008 saakka.

Varausta on jatkettu kaupunginhallituksen päätöksillä 16.2.2009 (235 
§) ja 20.6.2011 (638 §) sekä kiinteistölautakunnan päätöksillä 
12.6.2014 (340 §), 28.4.2015 (208 §) ja 30.6.2016 (324 §).

Vertailuvuokrat / Kontula

Kaupunginvaltuusto päätti 19.4.2017 (193 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellun-
kylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro 12321 mukaiset valtion 
tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavat oh-
jeelliset asuntotontit pitäen vuosivuokrien perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 25 euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 19.4.2017 oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellun-
kylä, Mellunmäki) asemakaavan muutoksen nro 12207 (ns. Naulakal-
lion alue) mukaiset valtion tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asunto-
tuotantona toteutettavat ohjeelliset asuntotontit pitäen vuosivuokrien 
perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana 25 euroa.

Ehdotetut vuokrausperusteet / Kontula
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Kontulan erityisasumisen korttelialueeseen (AKS) kuuluva valtion tuke-
mana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti 
47031/12 esitetään vuokrattavaksi pitäen perusteena 25 euron kerros-
neliömetrihintaa.

Vakiintuneen käytännön mukaisesti autopaikkatonttien vuosivuokrat 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951=100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 1 euroa, 
jota esitetään siten myös autopaikkatontin 47083/1 vuosivuokran pe-
rusteeksi.

Asemakaava / Keski-Vuosaari

Kaupunginvaltuuston 31.8.2016 hyväksymän ja 14.10.2016 lainvoimai-
seksi tulleen asemakaavan nro 12344 mukaan tontti 54057/3 kuuluu 
asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tontin rakennusoikeus on 
kaavan mukaan 1 450 k-m².

Vertailuvuokra / Keski-Vuosaari

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2015 (192 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuo-
saari) korttelin nro 54052 erityisasumisen tontin nro 6 (AKS) pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavaa 27 euron asuinkerrosneliömetrihintaa sääntelemät-
tömien vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta.

Ehdotetut vuokrausperusteet / Keski-Vuosaari

Asemakaavan nro 12344 mukainen valtion tukemana (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti 54057/3 esitetään vuokrat-
tavaksi pitäen perusteena 26 euron kerrosneliömetrihintaa.

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi esitetään vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 60 
vuotta. Siten tontit esitetään vuokrattaviksi 31.12.2080 saakka.

Maanvuokran nykyarvo

Asuntotonteille esitettävät vuokrausperusteet vastaavat nykyarvoltaan 
(1/2017, ind. 1923) seuraavia kerrosneliömetrihintoja / tonttineliömetri-
hintoja:

Kontula

-  Asuntotontti 481 euroa / k-m².

-  Autopaikkatontti 19,23 euroa / m².
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Keski-Vuosaari 

-  Asuntotontti 500 euroa / k-m².

Maanvuokrien teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin

Asuntotonttien maanvuokrien teoreettinen vaikutus asumiskustannuk-
siin (euroa / neliö / kuukausi) olisi esitettyjen vuokrausperusteiden mu-
kaan:

Kontula

- ilman korkotukialennusta 1,90 euroa.

- korkotukialennuksen kanssa 1,50 euroa.

Keski-Vuosaari

- ilman korkotukialennusta 1,90 euroa.

- korkotukialennuksen kanssa 1,60 euroa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.05.2017 § 548

HEL 2017-005065 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) 
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asemakaavan muutoksen nro 11423 mukainen valtion tukemana (pitkä 
korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavan korttelin nro 47031 
tontin nro 12 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 25 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

3

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

4

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

5

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokra-
maan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) 
asemakaavan muutoksen nro 11423 mukaisen korttelin nro 47083 au-
topaikkatontin nro 1 31.12.2080 saakka pitäen vuosivuokran perustee-
na elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaa-
vana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Muutoin noudatetaan tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja 
sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C
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Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokra-
maan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuo-
saari) asemakaavan nro 12344 mukaisen valtion tukemana (pitkä kor-
kotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavan korttelin nro 54057 tontin 
nro 3 (AK) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 26 euroa.

2

Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdan A mukaisia ehtoja 2 - 5.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 233

HEL 2017-005065 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunky-
lä, Kontula) asemakaavan muutoksen nro 11423 mukainen valtion tu-
kemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti 
47031/12 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 25 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennet-
tavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 215 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/33
07.06.2017

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

kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

3

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

4

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

5

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunky-
lä, Kontula) asemakaavan muutoksen nro 11423 mukainen autopaikka-
tontti 47083/1 31.12.2080 saakka pitäen vuosivuokran perusteena elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Muutoin noudatetaan tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja 
sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) asemakaavan nro 12344 mukainen valtion tukemana 
(pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti 54057/3 
(AK) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindek-
sin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri-
hintana 26 euroa.

2

Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdan A mukaisia ehtoja 2 - 5.

Esittelijä
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osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 283
Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja ase-
makaavan muuttaminen (nro 12420)

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) korttelei-
den 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 1 ja 4, korttelin 28231 ton-
tin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavan muu-
toksen 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun piirustuksen nume-
ro 12420 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliiken-
ne lisääntyy. (Petra Malin)

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Paavo Väyrysen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

2 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi siten, että Pirjontien liikenneyhteyttä ei katkaista.

Jaa-äänet: 77
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
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Malin, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Raz-
myar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Os-
mo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaa-
vuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Petrus Pennanen, Mari Ranta-
nen, Matias Turkkila, Paavo Väyrynen

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliiken-
ne lisääntyy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

3 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupun-
ginvaltuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota liikenneturvallisuuteen niillä kaduilla, joilla läpiajoliikenne li-
sääntyy. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Evelii-
na Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
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Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Ot-
to Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mi-
ka Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkki-
la, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Tyhjä: 13
Jörn Donner, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Katriina Juva, Otso Kive-
käs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ozan Yanar

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toi-
vomusponnen.

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 ja asemakaavan muutoksen nro 12420 kartta, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 selostus, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017, päivitetty Kslk:n 25.4.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja keskustelu-
tilaisuuksien muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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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 liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki
Gasum Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaavaratkaisulla luodaan edellytykset pikaraitiotie Raide-Jokerin raken-
tamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. Samalla lisätään 
asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tuntumassa. Tavoit-
teena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi ympäristö, jos-
sa Raide-Jokeri kulkee pääosin nurmipintaisella omalla kadun osallaan 
ajokaistoista katupuilla erotettuna. Suunnittelualueeseen kuuluu Paki-
lantien, Pirjontien ja Pirkkolantien varren tontteja sekä puisto- ja katua-
lueita.

Uutta asuntokerrosalaa on 25 050 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 
600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitettu 330 k-m². Kaa-
varatkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Raide-Jokeri 
on mahdollista sijoittaa katualueelle ja sen varsi rakentaa nykyistä kau-
punkimaisemmin.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen 
kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Raideyhteys 
korvaa runkobussilinjan 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan 
kasvavaa matkakysyntää. Raide-Jokerin tavoitteena on kestävän liikku-
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misen edistäminen, seudun poikittaisen joukkoliikenteen kuljetuskapa-
siteetin ja palvelutason parantaminen sekä täydennysrakentamisen 
edistäminen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on myös Helsingin 
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mu-
kainen.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen 
kohteeseen ”Pirkkolan omakotialue ja rintamamiestalot”. Suunnittelua-
lueen RKY 2009 -rajauksen sisällä ovat tontit 28231/1 (Pirjontie 28), 
28225/2 (Maunulantie 23), Pirkkolantien katualuetta ja sen varrella ole-
va puistoalue.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1955 - 2013. Lisäk-
si suunnittelualueen länsiosassa on asemakaavoittamatonta katualuet-
ta. Voimassaolevissa kaavoissa korttelialueiden tontit ovat asuinkerros-
talojen, asuin-, liike- ja toimistorakennusten, huoltamorakennusten, 
seurakunnallisten rakennusten ja yleisten rakennusten korttelialuetta. 
Lisäksi asemakaavoissa on puisto- ja katualueita. Tonteille osoitettu 
tonttitehokkuus vaihtelee e = 0,4:stä e = 0,75:een. Asemakaavoissa il-
moitettu korkein sallittu kerrosluku on kaksi.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2016, Alv 0 %) seuraavasti:

Rakentamiskelpoiseksi saattaminen 0,5 milj. euroa
Katu- ja liikennealueet 3,5 milj. euroa
Puisto- ja virkistysalueet 0,5 milj. euroa
YHTEENSÄ 4,5 milj. euroa

Edellä mainittujen lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustan-
nukset ovat noin 3 miljoonaa euroa, Raide-Jokerin hankesuunnitelman 
4/2015 mukaisesti. Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuk-
sia aiheutuu 180 €/k-m². Mikäli raitiotie huomioidaan, kustannuksia ai-
heutuu noin 300 €/k-m². Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta kau-
pungille on arvioitu kertyvän tonttien rakennusoikeuden myymisestä se-
kä vuokraamisesta noin 15 miljoonaa euroa (alv 0 %). Voidaankin tode-
ta, että kaava on taloudellisesti kaupungille edullinen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
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Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueen korttelialueet ja yleiset 
alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta ja kahden kaava-
muutoshakemuksen johdosta (Petaksentie 4, tontti 28226/4 sekä Pirk-
kolantie 1, tontti 28231/1). Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoi-
den kanssa.

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

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2016 - 30.1.2017 ja 
siitä saatiin lausunnot, 15 muistutusta ja neljä kirjettä.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin 15 muistutusta. Kahden muistutuksen alle-
kirjoittajina oli useampi henkilö. Nämä muistutukset sisälsivät 32 ja 22 
allekirjoitusta.

Muistutukset kohdistuivat pääpiirteissään samoihin asioihin, joita oli 
nostettu esiin valmisteluvaiheen mielipiteissä: mm. kaavan suunnittelu-
lähtökohtiin ja tavoiteisiin. Usean mielipiteen mukaan alueen kulttuuri-
historiallisen erityisyyden takia tehokkuutta ei pitäisi nostaa ensisijai-
seksi suunnittelun lähtökohdaksi. Ehdotettua kerrostalorakentamista 
vastustettiin varsinkin Pirjontie 28:n tontilla. Liikennejärjestelyihin ja lii-
kenneturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota ja Pirjontien katkaisemista 
moottoriajoneuvoliikenteeltä vastustettiin. Raide-Jokeria kannatettiin. 
Olemassa olevien puistoalueiden osoittamista tonttimaaksi vastustet-
tiin, koska puistojen nähtiin olevan osa uuden yleiskaavan osoittamaa 
viheryhteyttä.

Nähtävilläolon ulkopuolella saapui neljä kirjettä. Kirjeissä vastustettiin 
Pirjontien ja Lampuotilantien välisen puiston osoittamista kerrostalora-
kentamiseen, Pirjontie 28:n tontin täydennysrakentamista sekä Pirjon-
tien katkaisua ajoneuvoliikenteeltä. Yhden kirjeistä on allekirjoittanut 52 
Lampuotilantien asukasta. Kirje sisälsi tekstiosuuden ja vaihtoehtoisen 
suunnitelman kaavamuutosalueelle. Lampuotilantien asukkaiden vas-
tustus täydennysrakentamista kohtaan on johtunut pääasiassa siitä, et-
tä kiinteistöt on ostettu siinä käsityksessä, että Pirjontien eteläpuolei-
nen puisto säilyy. Kaavaehdotuksessa puistokaistaleelle on kaavoitettu 
kerrostalorivistö, joka vaikuttaa kirjeen mukaan yksityisyyteen ja iltapäi-
väauringon saantiin. Kirjeen allekirjoittajien mielestä ratkaisu ei ole ym-
märrettävissä eikä hyväksyttävissä.

Vaihtoehtoisessa suunnitelmassa esitetään tonteille 28210/9, 28222/2, 
28225/4 ja 28231/37 ratkaisua, jossa talotyypit ovat rivitaloja ja paritalo-
ja. Kirjeessä esitetään, että vaihtoehtosuunnitelmassa saavutetaan 
kaupungin määrälliset alueelliset rakennusmassatavoitteet, säilytetään 
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Maunulan erikoisilme pientaloalueena, ja että suunnitelma on realisti-
nen ja toteutuskelpoinen.

Muistutusten ja kirjeiden lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
valmisteluaineistoineen ja kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet sekä 
niihin annetut vastineet ilmenevät kokonaisuudessaan vuorovaikutusra-
portista (liite 3).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Gasum Oy:n, Helen Oy:n, Helen Sähkö-
verkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, mu-
seoviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(ELY-keskus), turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), asuntotuotan-
totoimiston (ATT), kaupunginmuseon johtokunnan, kiinteistölautakun-
nan, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), liikuntaviraston, opetusviraston, 
pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysvi-
raston, varhaiskasvatusviraston, yleisten töiden lautakunnan, ympäris-
tölautakunnan ja ympäristökeskuksen lausunnot.

ELY-keskuksen lausunnossa todetaan että, Pirkkolan- ja Pirjontien var-
teen sijoitetut kerrostalomassat tulevat muuttamaan väljähkön pienta-
loalueen rakennetta ja katunäkymiä. ELY-keskus pitää tärkeänä, että 
alueen vehreä ilme säilyy uusien istutusten ja yksityiskohtaisemman 
suunnittelun myötä. ELY-keskus toteaa, että meluselvityksen mukaan 
raitiotievaunun ohiajosta julkisivuille aiheutuvat laskennalliset enimmäi-
säänitasot ovat kaava-alueella 83 dB LAmax, minkä vuoksi kortteleissa 
28209, 28210 ja 28222 asuinhuoneistojen on syytä olla määräyksin 
osoitettu läpitalon huoneistoiksi. Kaavassa on määrätty julkisivujen to-
teuttamisratkaisuista meluntorjunnan kannalta. Erityisasumisen kortte-
lialue (AKS) on sijoitettu voimakkaan melun alueelle. Suunnitelmien 
mukaan asuinhuoneistot avautuvat myös talon hiljaisemmalle puolelle. 
Tämä on syytä tuoda myös kaavamääräyksin esiin. Lisäksi AK-kortte-
lialueella rakennuksen Petaksentien puoleiselle sivulle on merkittävä 
ääneneristysvaatimus. Asuntojen suunnittelussa on hyvä kiinnittää huo-
miota korttelin 28209 sijaintiin raitiotien kaarteessa, jossa saattaa esiin-
tyä melulaskennassa osoitettuja korkeampia melutasoja esim. impulssi-
maisia ääniä. ELY-keskus toteaa, että kaavamääräyksissä on mainitta-
va leikki- ja oleskelualueiden VNp:n 993/1992 mukaiset ulkomelun 
enimmäisohjearvot. Kaavassa on syytä mainita melutasoista, joihin 
parvekkeilla ja viherhuoneissa on päästävä. Kaavamääräyksiin on lisät-
tävä "melu, ilmanlaatu ja maaperä" kohtaan: Melun enimmäistaso ei 
saa raitiotien vaikutusalueella sijaitsevien asuinrakennusten sisätiloissa 
ylittää 45 dB LAFmax.
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HSL:n lausunnossa todetaan, että asemakaavaehdotuksessa on huo-
mioitu Raide-Jokerin hankesuunnitelman periaatteet ja mitoitus.

Kiinteistölautakunnan lausunnossa todetaan, että Pirjontien tontin 
28210/9 kerrosluvun kasvattaminen kaavaluonnosvaiheesta on kanna-
tettava ratkaisu. Täydennysrakentamistarpeita ja -potentiaalia tulee tut-
kia tonttien 28220/1 ja 28216/2 osalta. Kaavamuutoksen kohteena ole-
va alue on kaupungin omistuksessa eikä kaavan osalta ole tarpeen 
käydä maankäyttösopimusneuvotteluja. Kaavamuutoksessa olevien 
tonttien vuokralaisten kanssa käydään tarvittaessa neuvottelut sopi-
musmuutoksista.

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotuksessa esitettyä 
ratkaisua tontille 28231/37. Rakentaminen tontilla tulee kaupunginmu-
seon johtokunnan näkemyksen mukaan sovittaa alueen rakennusta-
paan ja -tehokkuuteen.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) toteaa, että kaa-
vaehdotuksen useiden ratkaisujen toteuttaminen ARA-hintatasossa on 
haasteellisia. Näistä listataan mm. kapearunkoiset ja matalat kerrosta-
lot, kerrostalojen pienmittakaavallisuus, kerroksien porrastaminen ra-
kennusmassassa sekä autopaikkaratkaisujen kalleus jos ne poikkeavat 
pihatasossa toteutettavista paikoista.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Haaganpuron alajuoksun tulva-
riskiä ei tule nostaa. Huleveden viivytyksen mitoituksen tulee olla vähin-
tään yksi kuutiometri viivytystilavuutta jokaista sataa rakennettua neliö-
metriä kohden. Tämä vastaa käytännössä 1 - 3 vuoden välein tapahtu-
van 10 - 15 minuutin mitoitussateen viivyttämistä. Yleisten alueiden 
kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin kustannusten välillä tarken-
tuu jatkosuunnittelussa.

HKL muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, 
jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennusmääräyksis-
sä.

Tukes lausuu seuraavaa: Maakaasuputkiston sijoituksesta on säädetty 
Valtioneuvoston asetuksessa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 
(551/2009). Tukes on osallistunut yhteispalaveriin Helsingin kaupungin 
ja Gasum Oy:n kanssa 2.11.2016, eikä näe estettä esitetylle asema-
kaavaehdotukselle edellyttäen, että kaavoituksessa ja tulevassa maa-
kaasuputkiston muutoksessa otetaan huomioon maakaasuputkistojen 
varmuuskerroin- ja suojaetäisyysvaatimukset.

Gasum Oy:n lausunnossa todetaan seuraavaa: Helsingin kaupunki ja 
Gasum Oy ovat sopineet maakaasun siirtoputkiston siirtämisen perus-
suunnittelusta Helsingin kaupungin Oulunkylän (Patola), Maunulan, 
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Pohjois-Haagan ja Pirkkolan alueilla. Gasum Oy:n maakaasun siirto-
putkiston siirtämistarve johtuu Helsingin kaupungin maankäytön muut-
tuneista tarpeista sekä alueella tehdyistä liikennejärjestelyistä ja Raide-
Jokeriin varautumisesta. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin kiinteistö-
virasto. Pirjontien ja Pirkkolantien kohdalla uusi linjaus on määritelty 
tarkasti ja kaduilla tulee tämän johdosta useita johtosiirtoja sekä uusia 
vesihuoltoputkistoja. Toteutussuunnittelu on tehtävä yhteistyössä katu-
jen rakennussuunnittelun kanssa. Linjauksen toteuttaminen vaatii myös 
mittavia liikennejärjestelyjä.

HSY toteaa, että asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisära-
kentamista, mutta Raide-Jokerin rakentaminen ja kaavan toteutuminen 
aiheuttavat vesihuollon johtosiirtoja. HSY:n kanssa on sovittava suun-
nittelun lähtökohdista ja yleisistä periaatteista sekä kustannusjaosta. 
Hankkeella tulee olla kokonaisvastuu johtosiirtojen suunnittelusta ja to-
teuttamisesta. HSY toimii osaltaan vesihuollon suunnittelua ohjaavana 
tahona. Hankkeesta vastaavan organisaation tulee laatia sopimus 
HSY:n kanssa hyvissä ajoin ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta.

Museovirasto ilmoitti, että lausunnon antaa Helsingin kaupunginmuseo. 
Samoin ympäristölautakunta ilmoitti, että lausunnon antaa ympäristö-
keskus.

Helen sähköverkko Oy:n, pelastuslautakunnan, ympäristökeskuksen, 
Helen Oy:n, liikenneviraston, liikuntaviraston, opetusviraston, raken-
nusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysviraston ja varhaiskasvatusvi-
raston lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

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

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksissa, kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka ilmenevät yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta (liite 2).

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 226 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/34
07.06.2017

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

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 ja asemakaavan muutoksen nro 12420 kartta, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 selostus, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017, päivitetty Kslk:n 25.4.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja keskustelu-
tilaisuuksien muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva 25.4.2017
3 Havainnekuva 25.4. 2017

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 liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki
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Gasum Oy

Tiedoksi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 529

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Pirkkola, Maunula) kortteleiden 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 
1 ja 4, korttelin 28231 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 
muutetun piirustuksen numero 12420 mukaisena ja asemakaavaselos-
tuksesta ilmenevin perustein.

08.05.2017 Pöydälle

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 196

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Ksv 4002_1, karttaruutu 679495-6, 680495-6

Esitys
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Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12420 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) ka-
tualuetta ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä, Pirkkola, Maunula) kortteleita 28222 ja 28225, korttelin 
28226 tontteja 1 ja 4, korttelin 28231 tonttia 1 sekä katu- ja puistoa-
lueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

22.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(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

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 23.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

http://www.hel.fi/ksv
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HKL lausuu seuraavaa:

Pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön 
kulku.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille. 
Pirjontien ja Pirkkolantien pohjoispuolisiin kortteleihin 28226 ja 28231 
sijoittuvaa uutta asuntorakentamista viedään eteenpäin hankkeina, joi-
den viitesuunnitelmat ovat mukana kaava-aineistossa. ATT:n lausunto 
koskee ainoastaan Pirjontien ja Pirkolantien eteläpuolisia uusia asuin-
kortteleita 28209, 28210 ja 28222 ja 28225. Lausunto on laadittu koh-
tuuhintaisen asuntotuotannon näkökulmasta, ennakkotietoa alueen tu-
levista tontinvarauksista ei ole.

Kortteleiden perusratkaisu on asumisen kannalta perusteltu: Raide-Jo-
kerin varteen rakentuu lamellitalojen ja/tai kytkettyjen pistetalojen vyö-
hyke, joka suojaa piha-alueita pohjoissuunnan melulta. Korttelien 
28222 ja 28225 muut asuinrakennukset ovat pistetaloja. Asunnot on 
mahdollista avata pääosin hyviin ilmansuuntiin ja näkymiin. Uusien 
korttelien sijainti nykyisten omakoti- ja kerrostaloalueiden rajapinnassa 
on kaavassa tulkittu tarkoittavan hyvinkin pienimittakaavaista kerrosta-
lorakentamista.
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Kapearunkoisten ja melko matalien hissitalojen kustannustehokas to-
teuttaminen on haasteellista, ARA-hintatasossa ehkä jopa mahdotonta. 
Olisi asuntosuunnittelun kannalta toivottavaa, että rakennusala kapeim-
millaankin mahdollistaisi normaalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan 
lamellirunkoratkaisun. Mitoituksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan 
noin 12,5 m syvä lämmin runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhyk-
keen mitta.

Korttelissa 28209 on hyvä, että rakennuksen porrastus (viidestä nel-
jään kerrokseen) on merkitty ainoastaan likimääräisesti. Havainneku-
vassa piha-alueelle on sijoitettu pysäköintiä, mutta sille ei muista kortte-
leista poiketen ole p-merkinnällä kohdistettua paikkaa. Pysäköintipaikat 
tulisi voida sijoittaa pihalle havainnekuvan mukaisesti.

Korttelin 28210 kapea rakennusala rajoittaa ratkaisuvaihtoehtoja. Vo-
lyymiltään yhteensä 3000 k-m2 rakennusoikeus tulee toteuttaa kol-
meen erilliseen rakennukseen, joissa lisäksi ylin 4. kerros on vajaa. Ra-
kennusmassan sopeuttamista naapuritalojen mittakaavaan tulisi voida 
ohjata kustannustehokkaammin keinoin, vaikkapa edellyttämällä ylim-
män kerroksen muista poikkeavaa käsittelyä tai pitkän massan visuaa-
lista jakamista kolmeen osaan.

Korttelin 28222 alimpiin kerroksiin on muodostumassa runsaasti auto-
halliin ja/tai Raide-Jokerin suuntaan rajautuvaa tilaa, joka ei sovellu 
asumiseen. Kaavassa mahdollistetaan asuntoon liittyvät työ- ja liiketilat 
Pirkkolantien varteen, mutta kysyntää tällaisille tiloille ei välttämättä kui-
tenkaan ole. Pirjontien / Pirkkolantien suuntaan dB-määräys kerrotaan 
nostettavan 5dB suuremmaksi, kuin mitä asemakaavamääräyksissä 
edellytetään, jos näille julkisivuille osoitetaan makuuhuoneita. Käytän-
nössä näille sivuille tullaan sijoittamaan makuuhuoneita, kun oleskeluti-
lat pyritään avaamaan parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin.

Korttelin eteläkulmassa on mahdollista avata asunnot puiston suun-
taan, mikäli Lampuotilantietä voi hyödyntää pelastusreittinä myös puis-
toon sijoittuvalta osaltaan. Myös korttelissa 28225 pelastusmahdolli-
suudet rajoittavat asuntojen suuntaamista parhaisiin näkymiin. Onko 
mahdollista hyödyntää puistoreittejä tai sallia pelastuspaikat istutetta-
viksi merkityille alueille? Molempien kortteleiden pysäköintiratkaisu tuli-
si voida toteuttaa korkeusasemiin, jossa vesitiiviitä rakenteita ja pump-
paamoita ei tarvita, nyt riski siihen näyttäisi olevan. Molempien kortte-
leiden pysäköintiratkaisut ovat todennäköisesti kalliita, etenkin hank-
keen kokoon suhteutettuna. Kansipysäköintiratkaisu on alueelle vieras.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 48

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Raide-Jokerin var-
ren täydennysrakentamisen Maunulassa ja Pirkkolassa. Raide-Jokerin 
pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katualuetta levennetään. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien 
varren tontteja sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaava-alue sijaitsee Haaganpuron valuma-alueella, jonka ala-
juoksun tulvariskiä ei tule nostaa. Rakennettu pinta lisää myös kiintoai-
neen kulkeutumista vesistössä, mikä on haitallista taimenen kutusorai-
koille. 

Korttelialueiden hulevesihallinnan määräykset tulee asettaa mitoituksel-
lisiksi siellä, missä se on mahdollista. Mitoitusvaatimus tarvitaan, koska 
asemaakaava-alueelta poistuu tuhansia neliömetrejä rakentamatonta 
pintaa ja viheraluetta. Huleveden viivytyksen mitoitus tulee olla vähin-
tään yksi kuutiometri viivytystilavuutta jokaista sataa rakennettua neliö-
metriä kohden. Tämä vastaa käytännössä 1‒3 vuoden välein tapahtu-
van 10‒15 minuutin mitoitussateen viivyttämistä.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille yhteensä noin 4,5 
miljoonan euron (10/2016, alv 0 %) kustannukset. Kaava-alueen katu- 
ja liikennealueiden sekä aukioiden toteutuksesta on arvioitu aiheutuvan 
kustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Puisto- ja virkistysalueiden kus-
tannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. Katu- ja liikennealuei-
den sekä puisto- ja virkistysalueiden kustannukset sisältävät niiden esi-
rakentamis- ja pohjarakennuskustannukset. Rakentamiskelpoiseksi 
saattamisesta aiheutuu noin 0,5 miljoonan euron kustannukset, jotka 
sisältävät uuden rakentamisen vuoksi purettavien, kaupungin hallussa 
olevien rakennusten purkukustannukset.

Yleisten alueiden kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin kustan-
nusten välillä tarkentuu jatkosuunnittelussa. Edellä mainittujen kustan-
nuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustannukset ovat 
Raide-Jokerin hankesuunnitelman 4/2015 mukaisesti noin 3 miljoonaa 
euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen
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Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 31.01.2017 § 4

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.12.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sijaitsee Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäris-
tössä, ja sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä (RKY 2009) osana kohdetta ”Pirkkolan omakotialue ja 
rintamamiestalot”.

Pirkkolan omakotialue on edustava esimerkki jälleenrakennuskauden 
tyyppitalosuunnittelun ja standardoimistyön ansiosta lyhyessä ajassa 
pienillä resursseilla rakennetusta asuinalueesta ja ns. rintamamiestalo-
jen asuntotuotannosta. Alueella sijaitsee noin 200 omakotitonttia, jotka 
on rakennettu yksikerroksisin kaksihuoneisin pientaloin. Suurin osa 
asuintaloista on Ruotsin ja Norjan lahjoittamia. Pirkkolan alue kuuluu 
varhaisimpiin rintamamiestaloalueisiin, sen rakentaminen alkoi vuosina 
1940-41. Alueen pihoille laati puutarhasuunnittelija Elisabeth Koch mal-
lipiirustussuunnitelmia. Alue on hyvin tunnettu osa helsinkiläistä kulttuu-
riympäristöä, ja sillä on valtakunnallista arvoa rakennusaikansa edusta-
jana.

Asemakaavaehdotuksessa suunnitellaan täydennysrakentamista uu-
den Raide-Jokeri –linjan yhteyteen Pirjontien ja Pirkkolantien varrelle. 
Täydennysrakentamisen yhteydessä on tärkeä vaalia valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilyminen sekä ohjata ympä-
ristöön sopeutuvaa rakentamista.

Asemakaavamuutokseen sisältyvä Pirjontien ja Pirkkolantien risteyk-
sessä sijaitseva Pirjontie 28 tontti kuuluu RKY 2009 rajauksen piiriin. 
Tontilla sijaitseva rakennus on vuonna 1940 valmistunut yksikerroksi-
nen alun perin Elannon myymälänä toiminut liiketalo, joka on suunnitel-
tu KK:n rakennusosastolla. Kaavaehdotuksessa huonokuntoinen ra-
kennus on purettu ja korvattu 2-5 kerroksisella kerrostalomassalla. Uu-
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disrakennus sijoittuu näkyvälle rakennuspaikalle pienen aukiomuodos-
telman äärelle.

Kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu rikkoo standardirakennuksin to-
teutetun omakotialueen yhtenäisen rakennustavan. Viisikerroksinen 
kerrostalo yksikerroksisten omakotitalojen keskellä on ristiriidassa teho-
kuuden ja rakennustavan osalta. Rakennus ei muodosta porttiaihetta, 
vaan sijoittuu osin katualueelle, rikkoen ehjien katutilojen linjaa ja näky-
miä. Rakentaminen tontilla tulee sovittaa alueen rakennustapaan ja –
tehokkuuteen. 

Näiltä osin kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotusta, 
vaan edellyttää muutosta asemakaavakarttaan ja määräyksiin.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 42

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kiinteistökartta 115/680 496 ja 101/679 494; Pirjontie ja Pirkkolantie

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12420 seuraavan lausunnon:

Pirjontien tontin 28210/9 kerrosluvun kasvattaminen kaavaluonnosvai-
heesta on kannatettava ratkaisu. Tämän kaltaista Raidejokerin keskei-
simmän vaikutusalueen täydennysrakentamistarpeita ja -potentiaalia 
huomioon ottavaa tarkastelutyötä on edelleen toivottavaa jatkaa erilli-
sissä asemakaavahankkeissa muun muassa kaava-alueeseen kytkey-
tyvien tonttien 28220/1 ja 3 sekä 28216/2 osalta.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on kaupungin omistuksessa ei-
kä kaavan osalta ole tarpeen käydä maankäyttösopimusneuvotteluja. 
Osaan kaavamuutoksessa osoitetuista tonteista kohdistuu pitkäaikai-
nen maanvuokrasopimus. Kiinteistötoimi neuvottelee näiden tonttien 
vuokralaisten kanssa tarvittavista sopimusmuutoksista kaavan valmis-
telun aikana ja kaavan vahvistumisen jälkeen.  

Käsittely
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26.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi toinen kappale.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.01.2017 § 6

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Oulunkylän, Maunulan 
(28. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolan-
tien ympäristö:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastusjohtaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 9

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta 12.10.2016 § 78

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Maunulan suunnittelutilanteesta ja nimis-
tötarpeista. Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia uusia nimiä: 

Lampuotilanpuisto–Landboasparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen; Lampuotilantien mukaan;

ja

Pirjonaukio–Birgittaplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen; Pirjontien mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 4.5.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Raide-Jokeri vaatii Pirkkolantiellä paaluperustuksen Puronvarren ja 
Maunulantien risteysalueiden tuntumassa. Kaavamuutosalueella on eri-
tyisesti liikennesuunnittelussa ja mahdollisesti täydennysrakentamisen 
suunnittelussa huomioitava Raide-Jokerin aiheuttamien tärinähaittojen 
ehkäisy.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 31.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 23.2.2016
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausunto-
pyynnön koskien Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäristön asema-
kaavamuutoksen luonnosta. Kaupunginmuseo on tutustunut kaava-
luonnosaineistoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta lausunnon 27.2.2015, jossa on tiivistetty alueen 
suunnittelu- ja rakennushistorian päälinjat. Suunnittelualue sijoittuu val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 
2009 piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen kohteeseen ”Pirkkolan oma-
kotialue ja rintamamiestalot”. Kaavalla on vaikutuksia helsinkiläisen ra-
kennusperinnön säilymiseen ja tulevaisuuteen. Tästä syystä kaupun-
ginmuseon OAS-vaiheen lausunnossa pidettiin tärkeänä, että täydentä-
vä rakentaminen alueella on sopeutuvaa ja seuraa luontevasti nykyisen 
asemakaavan periaatteita, ympäristön olennaisia piirteitä tukien ja säi-
lyttäen.

RKY-rajauksen sisään sijoittuva Pirkkolantietä reunustava alue on kaa-
valuonnoksessa jätetty rakentamattomaksi puistoalueeksi, mitä kau-
punginmuseo pitää myönteisenä ratkaisuna. Sen sijaan kortteli 28222 
Pirkkolantien varrella omakotialueen yhteydessä on rakennustavaltaan 
ja tehokkuudeltaan liian raskas soveltuvaksi ympäristöön. Pirkkolan-
tien-Pirjontien katuosuus muodostaa ehjän katumaiseman ja ympäris-
töarvoiltaan merkittävän kaupunkitilan, joka tulee kokonaisuutena rat-
kaista tasapainoisella ja yhtenäisellä tavalla. Katutilaan työntyvät viisi-
kerroksiset rakennusmassat ovat tämän tavoitteen vastaisia, rikkoen 
kaupunkikuvaa RKY-alueen yhteydessä ympäristöä turmelevalla taval-
la, eikä kaupunginmuseo puolla ratkaisua.

Pirjontien ja Pirkkolantien risteyksessä sijaitseva Pirjontie 28 rakennus 
jää RKY 2009 rajauksen piiriin. Rakennus on vuonna 1940 valmistunut 
yksikerroksinen, alun perin Pirkkolan Elannon myymälänä toiminut lii-
kerakennus (suunnittelu KK:n rakennusosto). Rakennus sijoittuu aukio-
maisen muodon saaneen Pirjon- ja Pirkkolantien risteykseen. Raken-
nus tulisi ensisijaisesti ylläpitää nykymuodossaan, ja vain mikäli välttä-
mätöntä korvata ympäristöön hyvin sovittuvalla uudisrakennuksella. 
Kaavaehdotus esittää tontille enimmillään nelikerroksisen asuinkerros-
talon, johon liittyy lisäksi kaksikerroksinen erillisrakennus. Kaupungin-
museon mukaan asuinkerrostalo osana Pirkkolan omakotialueen RKY 
2009 miljöötä poikkeaa olennaisesti ympäristön ominaispiirteistä, eikä 
ratkaisuna ole mahdollinen. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti huo-
mattavan arvokas alue tulee täydennysrakentaa alueen rakenteeseen 
hyvin sovittuvalla tavalla, jossa tehokkuus määrittyy alueellisen tarkas-
telun perusteella.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 237 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/34
07.06.2017

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

27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa täy-
dennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnok-
sesta 31.3.2016 mennessä (Oulunkylän, Maunulan (28.ko) asemakaa-
van muutos, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö).

Asemakaava ja asemakaavan muutos luo edellytykset pikaraitiotie Rai-
de-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. 
Samalla lisätään asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tun-
tumassa. Tavoitteena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi 
ympäristö, Uutta asuntokerrosalaa on noin 25 000 k-m2. Asukasmää-
rän lisäys on noin 600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on osoitet-
tu 740 k-m2.

Rakennusvirasto kiittää ratkaisuista, jossa pieni kulma Pakilantie 10-20 
tonttia muutetaan katuaukioksi Maunulan uuden kirjastotalon edessä. 
Ratkaisu selkeyttää alueen tilajärjestelyjä. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön alueelle ja sen viereen. Alue kuuluu Museovi-
raston RKY 2009-kohdeluetteloon Pirkkolan omakotialue ja rintama-
miestalot. Suunnittelualueen vieressä on myös toinen tärkeä RKY alue 
eli Maunulan asuntoalue, joka yhdessä Pirkkolan alueen kanssa luovat 
merkittävän historiakokonaisuuden. Liikennesuunnitelmaluonnoksessa 
on esitetty kuorma-autojen pysäköintipaikkaa juuri RKY-alueelle. Tämä 
tulee poistaa suunnitelmasta ja tutkia asiaa tarvittaessa muutosalueen 
ulkopuolella. Kuorma-autojen pysäköintialue ei myöskään tue alueen 
arvojen ja viereen jäävän puistoalueen kehittämistä. Ratkaisu voi myös 
vaikeuttaa hulevesien luonnonmukaista käsittelyä alueella. 

Puistoalueet toimivat ekologisina yhteyksinä. Jotta tämä ekologinen yh-
teys toimii myös vastaisuudessa, tulee yhteyden olla leveydeltään riittä-
vä. Puistoalueiden osalta tulee priorisoida kaupungin hulevesistrate-
gian mukaisia rakenteita ja turvata niille riittävät tilavaraukset. Lähtö-
kohtana tulee olla viheryhteyden kehittäminen ja parantaminen. Jatko-
suunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta, että nykyinen putkitettu pu-
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rouoma siirretään kulkemaan avouomana Pirkkolantien eteläpuolelle. 
Tämä ratkaisu parantaa ekologista yhteyttä ja tuo kaupungin elintärke-
ää sinistä verkostoa esille. 

Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset yleis-
ten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Lampuotilantien itäisen päädyn jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huo-
miota jalankulun ja pyöräilyn orientoitumiseen sekä jatkuvuuteen Mau-
nulanpuiston suuntaan. Maunulantien ja Pirkkolantien/Pirjontien risteyk-
sen puistoalue (VP) on ajoyhteyden takia ongelmallinen ja jäsentymä-
tön. Tämä puistoalue tulee muuttaa katualueeksi tai liittää osaksi kort-
telialuetta 28210.

Raide-Jokerin mahdollistamiseksi laadinnan alla on tekniset asemakaa-
vat ja asemakaavamuutokset. Yksi asemakaavan muutosta tarvitseva 
alue on jätetty pois Raide-Jokerin teknisistä kaavoista, prosessitekni-
sistä syistä. Tämä kohde sijaitsee Pakilantien toisella puolella ja kos-
kee korttelin 28316 rajan tarkistamista katutilan reunassa. Rakennusvi-
rasto esittää, että tämä asemakaavan muutos lisätään tähän kaava-
hankkeeseen. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

20.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Opetusvirasto 7.4.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Maunulan pohjoisosassa rajautuen idässä 
Maunulan ostoskeskukseen ja lännessä keskuspuistoon. Suunnittelua-
lueeseen kuuluu katualueita (Pakilantie, Pirjontie, Pirkkolantie, Maunu-
lantie, Metsäpurontie ja Lampuotilantie), katualueiden varren tontteja ja 
puistoalueita. Aluekokonaisuus on arvotettu Museoviraston valtakun-
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nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksessa 
(RKY 2009). 

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka käynnistyy v. 2015 alussa. Lisäksi 
tutkitaan suunnittelualueen ajoneuvo-, kävely- ja pyöräilyliikenteen lii-
kennejärjestelyitä.

Alueelle tutkitaan täydennysrakentamista yhteensä 12 000 kem2, n. 
300 asukasta. Tämä tarkoittanee n. 35 peruskouluikäisen lapsen li-
säystä.

Alue kuuluu Maunulan yläasteen ja Maunulan ala-asteen oppilaaksiot-
toalueeseen. 

Alueen ala-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 421–527 vuosina 2016–2025. Maunulan 
ala-asteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 503 oppilaspaik-
kaa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.2.2015 painotetun 
opetuksen verkosta 1.8.2016 alkaen. Tällöin Maunulan ala-asteella va-
raudutaan n. 150 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. Lähikoulu-
paikkoja jää kouluun tällöin 353 oppilaspaikkaa. 

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
40 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 29 %, Maunulan ala-asteen koulussa on ylimää-
räistä tilaa vuosina 2016–2025 114 – 42 oppilaspaikkaa. 

Alueen ylä-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 168–286 vuosina 2016–2025. Maunulan yh-
teiskoulun yläasteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 326 
oppilaspaikkaa. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 
perusteella varaudutaan n. 260 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. 
Lähikoulupaikkoja jää kouluun tällöin 66 oppilaspaikkaa.

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
30 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 13 %, Maunulan ylä-asteen koulussa on tilavajetta 
vuosina 2016–2025 -3 …-106 oppilaspaikkaa. 

Edelliseen laskelmaan ei sisälly lausunnon kohteena olevan mahdolli-
sen täydennysrakentamisen osuus. Ala-asteikäisille näyttäisi olevan ti-
laa, mutta yläasteikäisten tiloista on vajetta koko tarkasteluajan.

Maunulan oppilaaksiottoalue rajautuu Pasilan projektialueeseen. Osa 
Pasilasta jopa sisältyy Maunulan oppilaaksiottoalueeseen, Pohjois-Pa-
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silaan on alustavasti suunniteltu luokkien 1-2 -koulua. Tämä edellyttää 
yhteistyötä Pasila-projektin kanssa, kun Maunulaan suunnitellaan uutta 
asumista ja mitoitetaan tarvittavia koulupalveluja.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 20.2.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1190-00/15. Suunnittelualue sijaitsee Maunu-
lan pohjoisosassa. Se rajautuu idässä Maunulan ostoskeskukseen ja 
lännessä keskuspuistoon. Suunnittelualueeseen kuuluu katualueita, ka-
tualueiden varren tontteja ja puistoalueita.

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille.

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka on käynnistynyt vuoden 2015 
alussa. Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseu-
dun merkittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tu-
levaisuudessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkolinjan 550 
reittiä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja rakennus-
määräyksissä.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
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jaakko.laurila(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 242 (557)
Kaupunginvaltuusto

Asia/35
07.06.2017

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

§ 284
Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 
12380)

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) osaa kortte-
lia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 39. kaupunginosan (Tapa-
ninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 39284 sekä katu- ja lähivir-
kistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola) katualuetta 
koskevan asemakaavan sekä 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin len-
tokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rau-
tatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila), korttelia 
39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueita, 41. kaupungi-
nosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja rautatiealueita sekä kaupungino-
san rajaa koskevan asemakaavan muutoksen 26.4.2016 päivätyn ja 
28.3.2017 muutetun piirustuksen numero 12380 mukaisena ja asema-
kaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavalla ja asemakaa-
van muutoksella muodostuvat uudet korttelit 38339 ja 39280 - 39284.

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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12380 kartta, 
päivätty 26.4.2016, muutettu 28.3.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12380 selostus, päivätty 
26.4.2016, muutettu 28.3.2017, päivitetty Kslk:n 28.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.4.2016, täydennetty 28.3.2017  ja asukastilai-
suuden muistio 20.4.2015

4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen 
hyväksyminen

Otteet
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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
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tapanilan aseman lähiympäristöön on suunniteltu asunnot noin 1 250 
asukkaalle. Uusi asuinalue muodostuu varsin kaupunkimaisista 4 - 8 -
kerroksisista asuinkortteleista. Päivittäistavarakaupalle on suunniteltu 
tontti aseman sisäänkäynnin tuntumaan. Suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota hyvän jalankulku- ja pyöräily-ympäristön muodostu-
miseen sekä hulevesien hallintaan kaupunkikuvaa edistävällä tavalla.

Asuintonteilla on uutta kerrosalaa 52 000 k-m², josta väh. 600 k-m² tu-
lee rakentaa liiketiloiksi. Liikerakennusten korttelialueella on liiketilaa 1 
200 k-m². Tehokkuusluku vaihtelee e = 0,98 ja e = 2,01 välillä, mutta 
pääosalla tonteista se on noin e = 1,8.

Kaavan toteuttaminen tehostaa maankäyttöä asemanseudulla huomat-
tavasti. Aseman läheisyyteen rakentaminen on kaupungille edullista te-
hokkaan joukkoliikenteen hyödyntämistä. Alue tukeutuu lähialueelle jo 
rakennettuun palveluverkostoon ja infrastruktuuriin. Kaksi pysäköintilai-
tosta ja kauppa on sijoitettu melulle, tärinälle, runkomelulle ja ilman 
epäpuhtauksista alttiina oleville alueille.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Nyt laadittu kaavaratkaisu on myös 
Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoittei-
den mukainen.
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Alueella on voimassa asemakaavat numero 5343 vuodelta 1964, nu-
mero 7406 vuodelta 1976, numero 7779 vuodelta 1978, numero 9855 
vuodelta 2000 ja numero 9974 vuodelta 1995. Suunnittelualueen Suur-
metsäntiehen rajoittuva pohjoisosa on kaavoittamaton ja koilliskulma 
on myös osin rautatiealuetta ja suojaviheraluetta. Osa päärataa sivua-
vasta alueesta on myös merkitty puistoksi. Jäkälätien ja ratavarauksen 
välinen osuus on suojaviheraluetta. Viheralueille on rakennettu reittejä 
ja avo-ojia, muuten ne ovat rakentamattomia.

Kaavaratkaisusta aiheutuu kaupungille investointikustannuksia yhteen-
sä noin 15 miljoonaa euroa (Alv 0 %, 01/2016), joka jakautuu seuraa-
vasti:

Esirakentaminen ja johtosiirrot 5 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 6 milj. euroa
Sillat 1 milj. euroa
Puistot ja virkistysalueet 1 milj. euroa
Longinoja ja hulevesialtaat 2 milj. euroa
YHTEENSÄ 15 milj. euroa

Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden toteutuskustannuksia syntyy 
noin 280 e/k-m2. Tonttituloja kaupungille kertyy kaavoitettavan raken-
nusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta. Yhteensä tonttitulojen suu-
ruudeksi on arvioitu noin 25 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaupunki omistaa maan 
pääosin. Osa rata-aluetta sivuavasta maasta on valtion omistuksessa. 
Pysäköintitontti 38332/2 on vuokrattu Helsingin Asumisoikeus Oy:lle.

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

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtä-
villä 20.5. - 20.6.2016. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus ja nähtä-
villäoloajan ulkopuolella on saatu kaksi kirjettä.

Muistutus ja kirjeet

Muistutus kohdistui Suurmetsäntien pohjoispuolen liikennemeluun. Kir-
jeissä esitettiin itään suuntautuvan raideyhteyden säilyttämistä sekä 
Longinojan vedenlaadun ja taimenkannan elinolosuhteiden varmista-
mista.

Lausunnot
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Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymän (HSY), liikenneviraston, asuntotuotantotoimis-
ton (ATT), liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), kiinteistölautakunnan, lii-
kuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, pelastuslauta-
kunnan, rakennusvalvontaviraston, sosiaali- ja terveysviraston, varhais-
kasvatusviraston, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan 
lausunnot.

Liikenneviraston kannanotot kohdistuivat sen hallinnoimaan alueeseen 
Tapanilan aseman pohjoispuolella, jossa liikennevirasto haluaa säilyt-
tää mahdollisuuden lisäraiteiden sijoittamiselle.

Rakennusvalvontaviraston kannanotot asemakaavaehdotukseen koh-
distuivat mm. pysäköintiin ja rakennussuunnittelun ohjaukseen.

Yleisten töiden lautakunta huomautti baanayhteyden sijoittamisesta 
Longinojan varteen ja melusuojauksen tarpeesta.

Pelastuslautakunta esitti, että sisäpihoille sijoitettavat pelastustiet tulisi 
suunnitella siten, että reitti on läpiajettava tai sisäpihalla on pelastusajo-
neuvon kääntömahdollisuus.

Ympäristölautakunta katsoi, että kaavamääräyksiä tulee täydentää siltä 
osin, että voimakkaan melun vuoksi asuntojen ei tule avautua ainoas-
taan pääradan tai kadun suuntaan.

Asuntotuotantotoimiston kannanotot asemakaavaehdotukseen kohdis-
tuivat mm. rakennusaloihin, liiketilojen ja yhteistilojen rakentamiseen 
sekä pelastustoimen ja pysäköinnin järjestelyihin.

Kiinteistölautakunta totesi, että kaavan toteuttaminen edellyttää aluejär-
jestelyitä kaupungin ja Suomen valtion välillä ja että nykyisen kaavan 
mukaisen tontin 38332/2 vuokra-alue on muutettava.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Seuraavat tahot ilmoitti-
vat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, varhaiskasvatusvirasto, sosiaali- ja 
terveysvirasto, opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto ja lii-
kennelaitos-liikelaitos.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden 
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (lii-
te 3).

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa, kirjeissä ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huo-
mioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 
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Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka ilmenevät yksityiskohtai-
sesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisestä luvusta (liite 2).

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen 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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12380 kartta, 
päivätty 26.4.2016, muutettu 28.3.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12380 selostus, päivätty 
26.4.2016, muutettu 28.3.2017, päivitetty Kslk:n 28.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.4.2016, täydennetty 28.3.2017  ja asukastilai-
suuden muistio 20.4.2015

4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, muutettu 28.3.2017

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
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Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto

Tiedoksi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 609

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Mal-
min lentokenttä) osaa korttelia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 
39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 
39284 sekä katu- ja lähivirkistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suur-
metsä, Puistola) katualuetta koskevan asemakaavan sekä 38. kaupun-
ginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä katu-
, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapaninky-
lä, Tapanila), korttelia 39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatie-
alueita, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja rautatiea-
lueita sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutoksen 
26.4.2016 päivätyn ja 28.3.2017 muutetun piirustuksen numero 12380 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asema-
kaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet korttelit 
38339 ja 39280 - 39284.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.03.2017 § 154

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4004_1, karttaruutu 683501, 683502

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 26.4.2016 päivätyn ja 28.3.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12380 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) osaa kortte-
lia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 39. kaupunginosan (Ta-
paninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 39284 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola) 
katualuetta. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Mal-
mi, Malmin lentokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä katu-, puisto-, 
suojaviher- ja rautatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Ta-
panila), korttelia 39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiea-
lueita, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja rautatiea-
lueita sekä kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 38339 
ja 39280–39284).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

26.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu ja hulevedet, puhelin: 310 
37479

anu.lamsa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/melu ja tärinä, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/geotekniikka, 
puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kunnallistekniikka, pu-
helin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhe-
lin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 352

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Fallkullan 
Kiilaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12380 seu-
raavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa kaavamuutoksen kohteena 
olevan alueen lähes kokonaan. Suomen valtio omistaa muutosaluee-
seen kuuluvan maapohjan junaradan sekä sen välittömään läheisyy-
teen ulottuvan alueen osalta. 

Muutosehdotus mahdollistaa alueen asuntotonteille uutta kerrosalaa 
53 200 k-m², josta vähintään 600 k-m² tulee rakentaa liiketiloiksi. Liike-
rakennusten korttelialueella on 1 200 k-m² liiketilaa. Nykyisin voimassa 
olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus muuttuisi puistoaluees-
ta pääosin asuinkäyttöön. 

Asemakaavan muutosalueeseen ei kohdistu varauksia. 

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyitä kaupungin ja Suomen 
valtion välillä. Lisäksi nykyisen kaavan mukaisen tontin 38332/2 vuok-
ra-alue on muutettava.
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Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen johdosta.

Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 1.8.2016

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Fallkullan kiilan alueella ratavarauksesta luopuminen on mahdollistanut 
uusien asuinkortteleiden kaavoittamisen pääradan ja Suurmetsäntien 
rajaamalle kolmiomaiselle peltoaukealle nykyisen kaupunkirakenteen 
jatkoksi. Tämän hetken alustavan tiedon mukaan valtaosa uusista ton-
teista olisi tulossa ATT:n rakennutettavaksi: korttelit 39281 – 39284 ko-
konaisuudessaan sekä korttelin 39280 tontit 1 - 3 ja korttelin 39312 
tontti 4. Lausunto koskee ainoastaan näitä osia kaava-alueesta.

AK-tonteille on tarkoitus toteuttaa kohtuuhintaista asumista eri hallinta-
muotoihin: vuokra-, asumisoikeus- ja puolihitas-asuntoja. Pysäköinti on 
pääosin keskitetty LPA-tonteille kolmikerroksisiin pysäköintilaitoksiin.  
Kaava-alue on savimaata, joten rakennuksiin on tehtävä paaluperustus 
ja piha-alueille stabilointi. Rakennuskustannusten kannalta on edullista, 
että pehmeälle maaperälle on kaavoitettu suhteellisen tehokkaita kort-
teleita, joissa asuinrakennusten kerrosluku valtaosin on viisi tai enem-
män.

Kaareva ja säteittäinen katuverkko tuottaa vaihtelevan muotoisia asuin-
kortteleita, joissa rakennusalat kiertävät tontin laitoja. Myös rakennusa-
lojen syvyysmitta vaihtelee voimakkaasti. Olisi asuntosuunnittelun kan-
nalta toivottavaa, että rakennusala kapeimmillaankin mahdollistaisi nor-
maalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan lamellirunkoratkaisun. Mitoi-
tuksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan noin 12,5 m syvä lämmin 
runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhykkeen mitta. Rakennusaloja 
olisi hyvä tarkistaa ainakin kapeimmissa kohdissa (korttelin 29281 
Smoltinkaaren puoleiset sisänurkat ja korttelin 39280 sisänurkka Jäkä-
lätien ja Smoltinkaaren risteyksessä, etenkin näkemäalueen korkeudel-
la) sekä lisäksi kaavamääräystä, joka sallisi pihan puolella parvekkei-
den rakentamisen kokonaisuudessaan rakennusalan ulkopuolelle. On 
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hyvä, että katuun kiinni rakentamista edellytetään ainoastaan Smoltin-
kaaren ja Jokipoikasenkaaren ulkokaarella.

Tiiviissä kaupunkirakenteessa, joka lännessä rajautuu rataan ja pohjoi-
sessa vilkasliikenteiseen väylään, on turvattava edellytykset suunnata 
asunnot kussakin sijainnissa parhaisiin mahdollisiin näkymiin ja ilman-
suuntiin. Esim. korttelissa 39282 pohjoislaidan asunnot parvekkeineen 
todennäköisesti halutaan avata korttelipihalle, Smoltinkulun varrella 
taas kadulle. Asunnot tulee voida pelastaa sekä korttelipihoilta että kai-
kilta katualueilta, myös jalankululle ja pyöräilylle varatulta kaaren osalta 
sekä Smoltinkululta. Pelastaminen rajoitukset vaikeuttavat nyt erityises-
ti Joutsenpuiston varren rakennusten suunnittelua: parhaalle paikalle 
puiston laitaan ja hyvään ilmansuuntaan tulisi voida suunnitella asunto-
jen parvekevyöhyke ja pelastuspaikat sijoittaa puistoon. Vaihtoehtoise-
na ratkaisuna on esimerkiksi järjestää parvekkeiden yhteyteen ylimää-
räiset poistumisportaat, mutta ratkaisu on kallis, vähentää asumisviihty-
vyyttä sekä hukkaa parasta ja näkyvintä julkisivupintaa. Mahdollisuudet 
sijoittaa pelastusreitti myös puistoon tulisikin vielä selvittää.

Olisi toivottavaa, että kaavamääräyksissä ei ohjattaisi epäsuorastikaan 
rakennuksen tilaohjelmaa. Asumista palvelevien yhteisten tilojen taas 
mitoitusta linjaavat virastojen yhteistyönä laadittu ohje ”Yhteistilojen ra-
kennuttaminen asuinrakennushankkeissa” (2015) sekä kohteen erityis-
tarpeet.

Kaavaehdotuksen edellyttämät asuinkortteleihin sijoittuvat liiketilat ovat 
kooltaan kohtuullisia. Ehdotamme, että kaavamääräys sallisi ko. kerro-
salan toteuttamisen vaihtoehtoisesti joko liiketilana tai asuntoon liittyvä-
nä työtilana. Tällä tavoin tilojen käyttöä voidaan toteuttaa monipuoli-
semmin.

Pysäköintilaitosten vaiheittainen rakentaminen ei liene tarpeen, jos ne 
tulevaisuudessa palvelevat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ainoas-
taan ATT:lle mahdollisesti varattavia tontteja. Vaiheittain rakentaminen 
rajoittaa suunnitteluratkaisuja, nostaa kustannuksia ja aiheuttaa toteu-
tuessaan väistöpaikkojen tarvetta aiempien vaiheiden paikkoja käyttä-
ville. ATT:n tavoitteena on alueen rakentuminen kohtuullisen tiiviissä ai-
kataulussa ja pysäköintilaitosten toteuttaminen kerralla valmiiksi. Tätä 
tukee myös pysäköintilaitoksiin määritelty viherkattovaatimus. Pysä-
köintilaitosten ylimmissä kerroksissa voisi riittää autopaikkojen (ei ajo-
väylien) kattaminen. Kasvualustan paksuuden tarkka määrittely kuuluu 
rakennussuunnitteluvaiheeseen, etenkin kun Suomen ilmastossa toimi-
vat viherkattoratkaisut eivät vielä ole vakiintuneet.

Tontin 39312/4 pysäköintipaikat on asemakaavassa osoitettu pihakan-
nen alle. Mikäli tontille tulee vuokra-asuntoja, autopaikkatarve on 80% 
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kaavan muutoin edellyttämistä paikoista. Kalliin kansirakenteen vaih-
toehtona olisi hyvä olla myös näiden paikkojen sijoitusmahdollisuus 
LPA-tontin 39280/2 pysäköintilaitokseen. KL-tontin tarvitsema autopaik-
kamäärä ja asiaan liittyvät rahoitus- ym. yhteisjärjestelyt aikatauluineen 
ovat tärkeitä lähtötietoja pysäköintilaitoksen tarkempaan suunnitteluun. 
Kaavaan olisi hyvä lisätä mahdollisuus hyödyntää uudessa ”Asunto-
tonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeessa” mainittu nimeämät-
tömän vuorottaispysäköinnin pysäköintipaikkojen vähennys.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 231

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee pääradan ja Suurmetsäntien 
meluvaikutuspiirissä. Osa asuinkäyttöön osoitetuista rakennuksista si-
joittuu liikenneväylien välittömään läheisyyteen ja voimakkaalle melua-
lueelle. Asemakaavassa on annettu tonteille määräykset meluhaittojen 
hallinnasta, jossa melutorjuntaa toteutetaan muun muassa ääneneris-
tävyysvaatimuksilla ja parvekkeiden lasitusmääräyksillä. Myös lentome-
lu on otettu kaavassa huomioon. Pääradan ja Suurmetsäntien puolella 
asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot ovat paikoin 70 dB. Voimak-
kaan melun vuoksi asuntojen ei tule avautua ainoastaan pääradan tai 
kadun suuntaan. Tältä osin kaavamääräyksiä tulee täydentää.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.06.2016 § 79

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavasta ja ase-
makaavan muutoksesta nro 12380 (Fallkullan kiila):
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Asuinrakennusten sisäpihoille sijoitettavat pelastustiet tulisi suunnitella 
siten, että reitti on läpiajettava tai sisäpihalla on pelastusajoneuvon 
kääntömahdollisuus.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 07.06.2016 § 274

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksen yhtenä suunnitteluperiaatteena on ollut hule-
vesien hallinta ja Longinojan ekologisen tilan säilyminen. Tämä on hyvä 
lähtökohta asemakaavalle.

Kaavaselostuksessa annetut suositukset Longinojan siirron yhteydessä 
tehtävästä rakennetummasta uomasta ja tonttien vesien johtamisesta 
Smoltinkulun ja Joutsenpuiston hulevesiaiheisiin tulee selvittää huolelli-
sesti jatkosuunnittelun yhteydessä. Myös uoman muokkauksen vaiku-
tukset Longinojan vedenlaatuun ja taimenkantaan tulee selvittää yhteis-
työssä ennen toteutussuunnittelun käynnistymistä.

Alueen baanayhteyden toiseksi vaihtoehdoksi on esitetty Longinojan 
varren ulkoilureittiä. Suunnitelmaselostuksen liikennesuunnitelmassa 
baanayhteys on esitetty myös Longinojan varteen. Longinojan lähiym-
päristön kehittäminen ekologisena käytävänä edellyttää, että ojan ym-
päristöön jää riittävä vihervyöhyke. Tämän vuoksi rakennettua jalanku-
lun ja pyöräilyn reittiä ei voi tuoda ojan lähelle. Baanayhteydelle sopi-
vampi linjaus tulee löytyvä tällä kohtaa katuverkostosta. Näin paikoin 
kapea Ojanvarsipuisto virkistysreitteineen säilyy Longinojan suojavyö-
hykkeenä.

Kaavaselostuksessa on kuvattu alueen esteettömyystasoksi "normaali-
taso". Joukkoliikenneasemien ympäristöt ovat esteettömyyden erikois-
tason aluetta, ja tällä kaava-alueella myös Sammaltori. Muuten alue on 
esteettömyyden perustason ympäristöä.
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Kaavamääräyksissä ei ole määräyksiä rakentamisen toteutusjärjestyk-
sestä. Koska joidenkin rakennuksien melunsuojaus perustuu lähempä-
nä rataa tai Suursuontietä sijaitseviin kortteleihin rakennuksineen, tulee 
määräyksissä ottaa kantaa toteutusjärjestykseen ja mahdollisiin väliai-
kaisiin melunsuojaustoimenpiteisiin. On mahdollista, että osa korttelia-
lueista rakentuu myöhemmin. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että 
asemakaavan muutosalueen koilliskulman lähivirkistysalueen meluntor-
junta täytyy huomioida jatkosuunnittelun yhteydessä.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastossa ar-
vioitiin Fallkullan kiilan rakentamiskustannuksiksi katujen, liikennealuei-
den ja siltojen osalta 6 miljoonaa, Longinojan siirron ja hulevesijärjeste-
lyjen osalta 2 miljoonaa ja viheralueiden osalta 1 miljoonaa euroa.

Käsittely

07.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään kappaleen 6 viimeiseksi virkkeeksi:

 "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että asemakaavan muutosalu-
een koilliskulman lähivirkistysalueen meluntorjunta täytyy huomioida 
jatkosuunnittelun yhteydessä."

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

Nimistötoimikunta 09.12.2015 § 62

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Tapanilassa sijaitsevan nk. Fall-
kullan kiilan alueen nimistöstä. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle 
seuraavia uusia nimiä:

Jokipoikasenkaari–Stirrbågen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); jokipoikanen = lohen ja taimenen joessa 
elävä poikanen;
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Jokipoikasentie–Stirrvägen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Jokipoikasenkaaren mu-
kaan;

Joutsenpuisto–Svanparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (linnut); liitynnäinen, Joutsentien mukaan;

Sammaltori–Mosstorget (aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (luonnonkasvit); liitynnäinen, Sammalpolun mu-
kaan;

Smoltinkaari–Smoltbågen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); smoltti = lohen tai taimenen joesta me-
reen vaeltava poikanen;

Smoltinkuja–Smoltgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Smoltinkaaren mukaan;

ja

Smoltinkulku–Smoltgången (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Smoltinkaaren mukaan.

Purokunnostukset ovat vahvistaneet meritaimenkantaa Longinojassa 
viime vuosina.

Nimistötoimikunta esittää lisäksi, että Longinojan (Stickelbackabäcken) 
nimi lisätään uoman nimeksi tekeillä olevan asemakaavaan. Nimistötoi-
mikunta on käsitellyt Longinojan nimiasiaa aiemmin mm. 5.4.2006 ja 
12.12.2012.

18.11.2015 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.5.2015

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Ta-
panilan Fallkullan kiilan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta 22.5.2015 mennessä.
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Kaavamuutosalue sijaitsee Tapanilan aseman itä- ja pohjoispuolella, 
Malmin, Tapaninkylän ja Suurmetsän kaupunginosien risteyskohdassa. 
Aluetta rajaavat pohjoisessa Suurmetsäntie, idässä Joutsentie ja Jäkä-
lätie, etelässä Jäkäläpolku ja lännessä päärata. Alueelle on suunnitteil-
la kerrostalovaltaista asumista sekä mahdollisesti päivittäistavarakaup-
pa aseman sisäänkäynnin läheisyyteen.

Longinoja on yksi tärkeimmistä koillisen alueen ekologisista käytävistä, 
jonka kunnostamiseen on panostettu viime vuosina. Suunnittelussa tu-
lee tarkastella alueen rakentamisen vaikutuksia vesistöön ja ekologis-
ten yhteyksien säilymiseen myös suunnittelualueen ulkopuolella. Kaa-
vamuutosalueen avo-ojia tulee pyrkiä säilyttämään ja varaamaan niille 
riittävästi tilaa.

Suunnittelussa tulee tarkastella suunnittelualueen ja mahdollisen Mal-
min lentokentän rakentamisen yhteisvaikutuksia Longinojan vesistöön, 
luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin. 

Alueella tulee kiinnittää huomiota hulevesien hallintaan Helsingin kau-
pungin hulevesistrategian periaatteiden mukaisesti ja laatia hulevesien-
hallintasuunnitelma. 

Tapanilan aseman liityntäpysäköintitarve ja HSY:n aluekeräyspisteen 
sijoittuminen on tarkasteltava suunnittelun yhteydessä.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan laadinnassa ovat alue-
suunnittelijat Anni Tirri ja Petri Arponen.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 285
Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asema-
kaavan muuttaminen (nro 12088)

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47166 se-
kä katu-, liikenne-, suojaviher- ja puistoalueiden asemakaavan muutok-
sen 13.12.2011 päivätyn ja 13.12.2016 muutetun piirustuksen numero 
12088 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavan muutoksella muodostuu uudet korttelit 47167 ja 47168.

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 12088 kartta, päivätty 13.12.2011, muu-
tettu 13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12088 selostus, päivätty 13.12.2011, 
muutettu 13.12.2016, täydennetty 11.4.2017, päivitetty Kslk:n 
11.4.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 13.11.2011, täydennetty 13.12.2016 ja 11.4.2017

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

Helen Oy
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Fira Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaavaratkaisu koskee Kontulan keskuksen Lirokujan ja Keinulaudan-
tien aluetta, joka sijaitsee Kontulan ostoskeskuksen ja metroaseman 
vieressä. Tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti vahvistaa 
kaupunginosan keskusta täydennysrakentamisella ja parantaa metroa-
seman ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuuden kokemusta sekä to-
teuttaa AM-ohjelman asuntotuotantotavoitetta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien tiiviiden asuinkortteleiden rakenta-
misen hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien viereen. Kaavan toteut-
taminen tiivistää kaupunginosan toiminnallista keskusta ja tukee ostos-
keskuksen yritystoiminnan edellytysten säilymistä hyvinä. 

Alueelle on suunniteltu kaksi tiivistä kerrostalokorttelia, josta osa on 
opiskelija-asuntoja. Uutta asuntokerrosalaa on 19 700 k-m². Asukas-
määrän lisäys on noin 500.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista. Nyt laadittu kaavaratkaisu on myös 
Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoittei-
den mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat numero 5550, 5370, 8490, 8824, 
8944 ja 10101 (vuosilta 1965 - 1993). Alue on pääosin katualuetta, jos-
ta on varattu erilliset alueet metroraiteelle ja -asemalle. Alueella on 
myös pysäköintialue ja linja-autoasemaksi varattu alue. Lirokujan var-
ressa on huoltoaseman korttelialuetta ja liikerakennusten korttelialuet-
ta. Kiikun raittiin ja Keinulaudantiehen liittyvät pienet puistoalueet, ja 
Kontulantien ja metroradan välinen alue on suojaviheraluetta.

Kaupungille aiheutuu asemakaavan toteuttamisesta kustannuksia yleis-
ten alueiden, katujen ja rakenteiden rakentamisesta ja muutostöistä. 
Yhteensä kustannuksia aiheutuu noin 4,5 miljoonaa euroa (Alv 0%). 
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Näistä noin 0,5 miljoonaa aiheutuu olemassa olevan kunnallistekniikan 
siirtämisestä ja noin 4 miljoonaa yleisten alueiden toteuttamisesta ja 
muutostöistä. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 240 
€/k-m². Kaupungille kertyy tuloja tonttien rakennusoikeuden myymises-
tä tai vuokraamisesta. Rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 8 - 9 
miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta ja sitä on kehitetty kumppanuuskaavoituksena Fira Oy:n 
kanssa.

Asemakaavan muutosehdotus oli ensimmäistä kertaa julkisesti nähtä-
villä 5.1. - 6.2.2012 ja siitä saatiin lausunnot ja yksi kirje, muistutuksia 
ei tehty. Esitetyt huomautukset kohdistuivat ensisijaisesti ratkaisun to-
teuttamiskelpoisuuteen.

Ensimmäisen nähtävilläolon yhteydessä saadut lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus), liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL), 
kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakun-
nan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

ELY-keskus totesi lausunnossaan melu- ja ilmanlaatuselvitysten tar-
peen ja korosti, että bussiterminaalitoiminnot tulee selvityksissä ottaa 
huomioon. Selvitysten perusteella kaavamääräyksiä tulee täydentää. 
Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun yhteydessä on laadittu vaaditut tä-
rinä-, liikennemelu- ja ilmanlaatuselvitykset. Kaavaan on myös lisätty 
tarpeelliset määräykset koskien tärinän, runkoäänten ja liikennemelun 
haittojen torjuntaa sekä ilmanlaatua.

Myös ympäristölautakunta kiinnitti lausunnossaan huomiota melu- ja il-
manlaatukysymyksiin. Kiinteistölautakunta kiinnitti huomiota kaavaeh-
dotuksen korkeisiin kaava- ja tonttitaloudellisiin kustannuksiin. Yleisten 
töiden lautakunta kiinnitti huomiota metrokannen torirakentamiseen, 
puuston huomioimiseen kaavassa, saattoliikenteeseen ja polkupyörä-
pysäköintiin sekä kaavan tilavarausten merkintätarkkuuteen. HKL kiin-
nitti huomiota mm. runkomelun ja tärinän torjuntaan, sähkönsyöttöase-
man siirtoon ja kustannusten jakoon, rakentamisaikaisiin vaikutuksiin 
metron toimintaan ja tunneliaseman turvallisuusvaatimuksiin. HSY tote-
si lausunnossaan vesihuollon rakentamistarpeen ja kustannukset. HSL 
kiinnitti huomiota joukkoliikenteen toimivuuteen, pysäkkimitoitukseen, 
kuljettajien sosiaalitiloihin, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, sekä pyörä- 
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ja liityntäpysäköinnin mitoitukseen. Helen Oy ja Helen sähköverkko Oy 
kiinnittivät huomioita kaapelisiirtoihin ja jakelumuuntamon tarpeeseen. 
Pelastuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa.

Lausuntojen referaatit ja niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusra-
portissa (liite 3).

Toimenpiteet ensimmäisen julkisen nähtävilläolon jälkeen

Julkisen nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotusta on kiinteistölautakun-
nan ja yleisten töiden lautakunnan lausuntojen johdosta kehitetty kus-
tannustehokkaammaksi. Suunnittelu on tehty kumppanuuskaavoitukse-
na Fira Oy:n kanssa.

Asuinkortteleille laadittiin viitesuunnitelma ja sen perusteella ELY-kes-
kuksen, ympäristökeskuksen ja HKL:n lausunnoissa edellyttämät selvi-
tykset liikenteen melusta, runkoäänistä, tärinästä ja ilmanlaadusta. Vii-
tesuunnitelman perustella laadittiin maankäyttökaavio, jossa huomioitiin 
Helen Oy:n ja Helen sähköverkko Oy:n lausunnon perusteella jakelu-
muuntamon tarve alueella ja HKL:n lausunnon mukaisesti bussitermi-
naalitoimintojen mitoitus kuljettajien tauko- ja sosiaalitilojen tarve.

Kaavaehdotusta kehitettiin julkisen nähtävilläolon jälkeen niin, että 
suunnitelma muuttui merkittävästi. Uusi osallistumis- ja arviointisuunni-
telma sekä valmisteluaineisto ovat olleet nähtävillä 16.5. - 3.6.2016. 
Saadut kannanotot kohdistuivat ensisijaisesti ympäristöhaittojen torjun-
taan ja liikenteeseen. Mielipiteet kohdistuivat rakennusten korkeuteen 
ja hallintamuotoon.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut uudelleen julkisesti nähtävillä 
27.1. - 27.2.2017. Lausuntoja ei pyydetty. Ehdotuksesta on tehty yksi 
muistutus.

Muistutus

Muistutus kohdistui kaavaehdotuksen tehokkuuteen sekä jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyksien ja pysäköinnin järjestämiseen.

Toimenpiteet toisen julkisen nähtävilläolon jälkeen

Muistutus ei antanut aihetta muutoksiin. Ehdotusta ei siis ole tarpeen 
asettaa uudelleen nähtäville. 

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityk-
sen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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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 12088 kartta, päivätty 13.12.2011, muu-
tettu 13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12088 selostus, päivätty 13.12.2011, 
muutettu 13.12.2016, täydennetty 11.4.2017, päivitetty Kslk:n 
11.4.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 13.11.2011, täydennetty 13.12.2016 ja 11.4.2017

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, ote asemakaavan viitesuunnitelmasta

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Fira Oy

Tiedoksi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 528

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Kontula) korttelin 47166 sekä katu-, liikenne-, suojaviher- ja puistoaluei-
den asemakaavan muutoksen 13.12.2011 päivätyn ja 13.12.2016 muu-
tetun piirustuksen numero 12088 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu uu-
det korttelit 47167 ja 47168.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 174

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Ksv 0737_3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 13.12.2011 päivätyn ja 13.12.2016 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12088 hyväksymistä ja ettei tehty muistutus anna 
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupungino-
san (Mellunkylä, Kontula) korttelia 47166 sekä katu-, liikenne-, suo-
javiher- ja puistoalueita (muodostuvat uudet korttelit 47167 ja 
47168).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevän vastineen saatuun muistu-
tukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
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kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Pää-
töksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

13.12.2016 Ehdotuksen mukaan

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 31.5.2016

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Kon-
tulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudankujan alueen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 415-01/16, 3.6.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Lirokujan, Kontulantien, Kontulankaaren, 
Kiikun, Keinulaudantien ja Keinulaudankujan katualueita ostoskeskuk-
sen länsipuolella. Katujen ja niihin liittyvien puistoalueiden osien lisäksi 
kaavamuutosalueeseen kuuluu metroradan ja metron liityntäliikenteen 
pysäköintialueen ja bussiterminaalialueen sekä metron sähkönsyöttö-
aseman ympäristön sekä lisäksi Lirokujan ja Kontulantien varressa ole-
van puutarhamyymälän ja tankkausaseman tontit 47166/2 ja 47166/3.

Asuntorakentamisen toteutuminen edellyttää valmistavia toimenpiteitä, 
muun muassa Keinulaudankujan siirtämistä, metron ylittävän jalankul-

http://www.hel.fi/ksv
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ku-pyörätiesillan sekä Kontulankaaren ja Keinulaudantien katumuutok-
sia ja uuden Ramppi-kadun rakentamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Lirokujan ja Keinulaudantien 
alueen asemakaavan muutosehdotuksen 13.12.2011. Nyt tätä kaupun-
kisuunnittelulautakunnan hyväksymää muutosehdotusta muutetaan 
merkittävästi. Muutoksia ovat muun muassa se, että uudisrakennukset 
ovat aikaisempaa korkeampia, eikä metrokuilun päälle osoiteta raken-
tamista. Kaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen kehitetty kumppa-
nuuskaavoituksena. Kaavamuutosalueelle on laadittu uusi osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma ja uuden viitesuunnitelmaan perustuva maan-
käyttökaavio.

Rakennusvirasto pitää huolestuttavana metron liityntäpysäköintipaikko-
jen (autot ja polkupyörät) menetystä kaavan toteutumisen myötä. 

Yleisten alueiden muutokset on pyritty minimoimaan kaavatalouden pa-
rantamiseksi. Rakennusvirasto pitää tätä hyvänä asiana.

Jalankulku- ja pyöräliikenneyhteydet paranevat kaavan toteutumisen 
myötä. 

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 26.5.2016

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kohde sijaitsee kitkamaa-alueella,  jolla päällimmäiset maakerrokset 
koostuvat täytekerroksista. Täytöt on tehty ainakin osittain luonnon hu-
muskerrosten päälle. Kohde sijaitsee metroradan ja sen rakenteiden 
välittömässä läheisyydessä. Metroon liittyvät rakenteet ovat erittäin 
herkkiä rakentamisen aiheuttamille tärinöille, ja kohteen rakennussuun-
nittelua ja rakentamista varten tulee laatia ympäristöselvitys tärinärajoi-
neen. Toisaalta raideliikenteen rakenteille aiheuttamat tärinävaikutuk-
set tulee selvittää ennen rakennushankkeiden suunnittelua, ja tarvit-
taessa ottaa tärinävaikutukset huomioon rakenteiden suunnittelussa. 
Kohteessa sijaitsee myös paljon putkijohtoja ja kaapeleita, joiden siirto-
tarve tulee selvittää.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821
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mirva.koskinen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.08.2012 § 144

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non:

HKL kannattaa joukkoliikenteen solmukohtien, kuten metroasemien 
ympäristön tehokasta kaavoittamista. Suunnittelussa on huomioitu met-
roaseman  hyödyntäminen ja varauduttu Jokeri  2 –linjan toteuttami-
seen raideliikenteenä. Laadittu kaavamuutos on siksi kannatettava.

Kaavoitettaessa asuinrakennuksia lähelle metrorataa tulee kuitenkin 
huomioida riittävä runkomelun ja tärinän torjunta. Metrorata on raken-
nettava omalle betonilaatalleen, joka tarvittaessa paalutetaan. Metrora-
dan rakenteet on huolellisesti erotettava yläpuolisista siltarakenteista ja 
rakennusten perustuksista, jotta melu ja tärinä eivät kulkeudu asuinra-
kennuksiin. Asuinrakennusten yhteyteen rakennettavalla melu- ja täri-
nävaimennuksella ei saada riittävää eristystä aikaiseksi. Radan eristä-
minen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, joiden jakamisesta tulee so-
pia ennen kaavan vahvistamista.

Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen edellyttää metroliikenteen 
katkaisemista ainakin metron toisen puolen raiteelta. Tämä aiheuttaa 
koko metroverkolle merkittävän kapasiteetin laskun. Jos Kontulan ase-
man itäpuolista vaihdetta voidaan työn aikana käyttää, voidaan runko-
osuudella ajaa 8 minuutin vuorovälillä normaalin 5 minuutin vuorovälin 
sijaan ja metrohaaran kapasiteetti laskee 37,5 %. 

Jos Kontulan itäpuolista puolenvaihdon mahdollistavaa vaihdetta ei voi-
da käyttää, tarkoittaa tämä 12 minuutin vuoroväliä haaraosuudella ja 
kapasiteetin laskua 55% tällä metron haaralla. Vastaavasti tämä laskee 
metron runko-osuuden kapasiteettia 33% ja vaatii täydentävää bussilii-
kennettä. Tästä syystä rakennustyöt tulee ajoittaa kesäkuukausien ajal-
le.

Metroaseman yhteydessä sijaitsee metron puolenvaihdon mahdollista-
va ristivaihde. HKL vastustaa tämän ristivaihteen poistamista, sillä se 
aiheuttaa tulevaisuudessa merkittävää haittaa metroliikenteelle uusien 
rakennustöiden ja poikkeustilanteiden aikana.

Kaavamuutoksen myötä metron syöttöasema ja ATC-tilat joudutaan 
siirtämään nykyisestä paikastaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä kustan-
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nuksia ja kustannusten jaosta tulee sopia ennen kaavan vahvistamista. 
Syöttöaseman uudelleensijoittamiseen tullee vaikuttamaan myös met-
roverkon mahdollinen laajeneminen Mellunmäestä itään, jolloin Kontu-
lan syöttöasema olisi mahdollista korvata Mellunmäen aseman yhtey-
teen rakennettavalla syöttöasemalla.

Metroaseman ja sen yhteydessä olevien rakennusten rakenteissa tulee 
huomioida tunneliasemalle asetettavat turvallisuusvaatimukset, jotka 
poikkeavat nykyisen aseman vaatimuksista. Tunneliasemassa tulee va-
rautua mm. varavoiman järjestämiseen ja aseman sammutusjärjestel-
mään. Lisäksi metroaseman sisäänkäyntien mitoitus tulee vastata tun-
neliasemien mitoitusta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 08.03.2012 § 138

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kiinteistökartta K6 R2

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kontulan 
keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muutoseh-
dotuksesta nro 12088 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue sijaitsee hyvän palvelutason 
omaavan Kontulan ostoskeskuksen vieressä. Metrorata jakaa alueen 
kahteen osaan.

Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Lirokujan varren 
huoltoasematontti on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla 
määräosin Oy Teboil Ab:lle sekä Burger-In Oy:lle 31.3.2014 saakka ja 
puutarhamyymälälle tarkoitettu liiketontti Muhevaiselle 31.5.2022 saak-
ka.

Kaavamuutoksen tavoitteena on Kontulan keskuksen elinvoimaisuutta 
tukeva täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksin välittö-
mässä läheisyydessä sekä kevyen liikenteen ja pysäköinnin kehittämi-
nen.
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Uusien asuinkortteleiden (AK, AKS) kerrosala on 14 930 k-m². Siitä 960 
k-m² on toimitilaa, ja 170 k-m² on varattu metron lippuhallia ja siihen liit-
tyviä toimintoja varten. Keinulaudantien varren tontilla saa asuinkerro-
salasta 900 k-m² rakentaa erityisasumiseen. Sosiaaliviraston tavoittee-
na on sijoittaa alueelle kehitysvammaisten asumisyksikkö. Liike- ja 
huoltoasemakortteleiden (KL, LH) rakennusoikeus 1 100 k-m² säilyy 
entisellään.

Kaava- ja tonttitaloudellisesti kaavamuutos on erittäin kallis, ja sen to-
teuttaminen edellyttää rakentamiskustannuksia (alv 0 %, 11/2011) ka-
tujen osalta 6 Me, kunnallisteknisten verkostojen osalta 3 Me ja metron 
järjestelyjen osalta 6 - 10 Me eli suuruusluokaltaan yhteensä 
15 - 19 Me. 

Nykyisiä kunnallisteknisiä verkostoja ei alueella tarvitse siirtää, joten tä-
mä kustannuserä rahoitetaan ao. liikelaitosten käyttömaksuilla. Metron 
kustannuksista suurin osa muodostuu sähkönsyöttö- ja ohjauskeskuk-
sen siirtämisestä, mistä ei asemakaavaa laadittaessa ole ollut käytettä-
vissä viite- tai hankesuunnitelmaa.

Kaava-alueen rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 8 Me. Alueen 
asunto- ja liiketontit luovutetaan normaalin käytännön mukaisesti vuok-
raamalla. 

Tonttien ja erikoisrakentamisen kustannuksia selvitettiin osana asema-
kaavaluonnoksen metrovyöhykkeen viitesuunnitelmaa. AK- ja AH-tont-
tien merkittävimmät ennakkorakentamisen kustannukset aiheuttavat 
laitospysäköinti sekä Keinulaudankujan ja metron kattaminen. Asukas-
pysäköinnin osa viitesuunnitelman mukaisesta pysäköintilaitoksesta 
maksaa noin 8 milj. euroa eli noin 660 euroa as-k-m² (alv 23 %). Keinu-
laudankujan ja metron kattaminen maksaa noin 6 milj. euroa eli noin 
490 euroa/as-k-m² (alv 23 %).

Liityntä- ja asukaspysäköintipaikan hinnaksi viitesuunnitelman mukai-
sessa pysäköintilaitoksessa muodostuu kaupungille (alv 0 %) noin 45 
000 euroa/ap ja asukkaalle noin 55 000 euroa/ap (alv 23 %). Viitesuun-
nitelman mukaisessa kaksikerroksisessa pysäköintilaitoksessa on asu-
kas- ja liityntäpysäköintipaikkojen kaavan osoittaman vähimmäismää-
rän ylittäviä paikkoja noin 100 kappaletta. Kaupungille maksettaviksi tu-
levien liityntäpysäköintipaikkojen minimimäärän 100 kpl toteuttaminen 
aiheuttaa kaupungille noin 
4,5 milj. euron kustannuserän.  

Asukkaille maksettaviksi tulevia em. kustannuseriä voidaan Kontulan 
oloissa pitää korkeina eikä niitä merkittävästi voida alentaa asemakaa-
voituksen jälkeisessä jatkosuunnittelussa.
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Alueen vaiheittain rakentamisella ja rakentamisjärjestyksellä on huo-
mattavaa vaikutusta eri osapuolille maksettaviksi tuleviin kustannuksiin.

Lautakunta edellyttää, että kaavamuutoksen kaava- ja tontti-taloudelli-
sista seikoista tehdään erityistarkastelu ennen kuin kaavaa voidaan pi-
tää toteutuskelpoisena ja viedä eteenpäin.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista kaavamuutoksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.02.2012 § 108

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Torin muuttaminen yleiseksi alueeksi ei ole perusteltua, sillä torialue on 
käytännössä kerrostalojen piha-aluetta eikä ohikulkevaa liikennettä ole 
tarpeen ohjata piha-alueelle, sillä korttelialueen ympärillä on erittäin hy-
vä kevyen liikenteen reittiverkosto. Torialue tulee muuttaa takaisin AH-
alueeksi.

Kaavassa ei ole selkeästi esitetty saattoliikenteen ja polkupyörien pysä-
köintipaikkoja. Nämä tulee lisätä kaavaan.

Monikerroksisessa rakentamisessa tulee huomioida johtojen ja muun 
tekniikan vaatima tila eikä kaavaan tule merkitä kulkutasoille liian tark-
koja korkeusasemia ennen jatkosuunnittelun käynnistymistä.

Katualueiden kuivatus tulee suunnitella ja järjestää korkealaatuisina, 
jottei hulevesistä tule haittaa kellarikerroksille tai metrolle. Lumitilaa ka-
tualueilla on paikoin erittäin vähän ja se asettaa ylläpidolle haasteita, 
koska katualueille on sijoitettu runsaasti bussiterminaalin ja liityntälii-
kenteen toimintoja.

Kiikun mäntyvaltainen puistikko pienenee. Alueen mäntyjä tulee mah-
dollisuuksien mukaan säilyttää. Liikennesuunnitelman mukaan puistos-
sa, sen länsireunalla sijaitsevan, yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien le-
ventäminen edellyttää kausikasvi-istutusalueen siirtämisen idemmäs.
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Kaavamerkintä ”Säilytettävä/ istutettava puurivi” tulee muuttaa muotoon 
”Ohjeellinen säilytettävä/ istutettava puurivi”.

Kaavaehdotuksen mukaisten rakenteiden rakentaminen yleisille alueille 
maksaa lähes 6 miljoonaa euroa. Tästä noin 0,6 miljoonaa euroa kuluu 
katuverkon tukimuurirakenteisiin. Lisäksi summasta yli 2 miljoonaa eu-
roa kuluu yleiseksi alueeksi osoitetun torin rakentamiseen. Nykyisessä 
rahoitustilanteessa rakennusvirasto joutuu arvioimaan torin rakentamis-
tarpeen uudelleen, jos toria ei osoiteta tonttiin kuuluvaksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 29

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 47. kau-
punginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47166 ja katu-, liikenne-, 
suojaviher- ja puistoalueita koskevaan asemakaavan muutosehdotuk-
seen nro 12088 (muodostuu uudet korttelit 47167 ja 47168).

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

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 29

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös
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Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu Kontulan metroaseman 
länsipuolelle metroradan molemmin puolin. Etelässä korttelialuetta ra-
joittaa alueen pääkokoojakatuna toimiva Kontulantie ja radan pohjois-
puolella Kontulankaari. Helsingin vuonna 2007 laaditun meluselvityk-
sen mukaan koko suunnittelualue on katu- ja metromelun vuoksi aluet-
ta, jolla valtioneuvoston päätöksen (93/1992)mukaiset meluohjearvot 
ylittyvät sekä päivä- että yöaikaan. Kontulantien ennusteliikennemäärä 
on 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kontulankaaren ja Keinulau-
dantien 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Asuinrakennuksiin on suunniteltu sijoitettavaksi mm. kehitysvammais-
ten asuinyksikkö ja AKS-asuntolaa on alustavasti harkittu vanhusten 
asumispalvelukäyttöön. Kehitysvammaiset ja vanhukset ovat usein si-
dottuja lähiympäristöönsä ja edustavat väestöryhmiä, jotka ovat taval-
lista herkempiä liikenteen haitoille. Kehitysvammaisilla melu voi muiden 
terveyshaittojen ohella häiritä mm. puheviestintää. Liikenteen haittojen 
vähentämiseen ja korttelin asumisolosuhteiden suunnitteluun tulee siksi 
kiinnittää erityistä huomiota.

Kaavaehdotuksessa uusi rakentaminen sijoittuu pääosin Kontulantien 
ja Kontulankaaren varteen ja piha-alueet avautuvat metroradalle päin. 
Kaavaselostuksesta puuttuvat kuitenkin meluselvitykset, joten esitetty-
jen meluntorjuntatoimien riittävyyttä ei voida tässä vaiheessa arvioida. 
On kuitenkin ilmeistä, etteivät olosuhteet korttelialueilla täytä melun 
vuoksi terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön vaatimuksia. Asunnot 
ovat joka puolelta joko katumelun tai metromelun ympäröimiä ja piha-
alueet ovat avoimia metromelulle. Erityisen häiritsevää voi olla aikaisin 
aamulla ja myöhään illalla päättyvä metromelu. Melutilannetta kohen-
taisi huomattavasti metroradan riittävä kattaminen, jolloin rakennuksille 
muodostuisi rauhallisempi oleskelupiha ja asunnoilla parvekkeineen oli-
si käytössä myös hiljaisempi julkisivu. Tätä tuleekin meluselvityksen ja 
jatkosuunnittelun yhteydessä selvittää. Ympäristölautakunnan mielestä 
metrorata tulisi kattaa. Meluselvityksissä tulee katumelun lisäksi huo-
mioida metron aiheuttama ilma- ja runkoääni sekä tärinä.

Kontulantien varrella asuinrakentamisen etäisyys kadusta ei kaikin osin 
täytä HSY:n ilmanlaadulle esittämiä minimietäisyysvaatimuksia. Tällä 
kohdalla rakennukseen on suunniteltu luhtikäytävärakennusta ja raken-
nusten tuloilmanotto on määrätty toteutettavaksi kattotasolta sisäpihan 
puolelta. Nämä määräykset on tarpeen sisällyttää kaavamääräyksiin il-
manlaadun turvaamiseksi. Tuloilmanottoa koskeva määräys on suosi-
teltavaa ulottaa koko korttelialuetta koskevaksi. Kontulankaaren varrel-
la tulee huomioida suunnitellun bussiterminaalin sekä pakokaasu- että 
melupäästöjen vaikutukset asuntojen ja parvekkeiden suuntaamistar-
peeseen.
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Käsittely

31.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi kappa-
leeksi:

Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa alu-
eelle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

Kannattajat: Antero Alku

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi kappaleeksi: 
Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa alu-
eelle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

Jaa-äänet: 3
Satu Erra, Timo Korpela, Lea Saukkonen

Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Antero Alku, Kati Vierikko

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 2
Irma Marttila, Petri Suninmäki
Merkittiin, että puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten esittelijän ehdotus jäi 
voimaan. 

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 286
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2017-006916, 2017-006917

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 Valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloite kaupunkipyöräkau-
den tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille

 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. valtuustoaloite kaupunkipyörien 
alueen laajentamisesta koko kaupunkiin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle val-
misteltavaksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 250
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 förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträ-
det 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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§ 251
Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Elina Moisio och Vesa 
Korkkula till protokolljusterare med ledamöterna Ville Jalovaara och 
Terhi Koulumies som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja två ledamöter till protokolljusterare och 
två ledamöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 252
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige

HEL 2017-003140 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för återstoden av år 2017 välja Tuuli Kousa 
till ordförande, Harry Bogomoloff till första vice ordförande och Pentti 
Arajärvi till andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Risto Rautava föreslog Tuuli Kousa till ordförande, Harry 
Bogomoloff till första vice ordförande och Pentti Arajärvi till andra vice 
ordförande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för återstoden av år 2017 välja ordförande, 
första vice ordförande och andra vice ordförande.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 18 § i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige bland sina 
ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande 
för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska 
ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och 
vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.
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Enligt 29 kap. 5 § 1 mom. i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad väl-
jer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första sammanträde 
en ordförande och en första och en andra vice ordförande. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 581

HEL 2017-003140 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita loppuvuodeksi 2017 puheenjohtajan 
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän koh-
dan osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 253
Val av borgmästare för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017

HEL 2017-003000 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid välja Jan Vapaavuori till borgmästare räknat från 
7.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Pormestari Kommunalbesvär, fullmäktige

Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen om valet av borgmästare

Enligt 44 § i kommunallagen (410/2015) är borgmästaren förtroende-
vald i kommunen och ordförande för kommunstyrelsen.

Borgmästaren väljs av fullmäktige. Till borgmästare kan också väljas 
en person som inte är valbar till kommunstyrelsen eller till en nämnd. 
Fullmäktige kan besluta att borgmästaren ska vara fullmäktigeledamot i 
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kommunen i fråga. En person förlorar inte sin valbarhet till fullmäktige 
på den grunden att han eller hon väljs till borgmästare.

En borgmästare kan väljas högst för fullmäktiges mandattid och man-
dattiden fortgår tills en ny borgmästare eller kommundirektör har blivit 
vald.

Val av borgmästare ska förrättas innan kommunstyrelsen väljs. Om 
ingen i valet av borgmästare har fått över hälften av de avgivna röster-
na, förrättas nytt val mellan de två som har fått flest röster. Den som i 
detta val har fått flest röster blir vald.

Bestämmelser i förvaltningsstadgan om borgmästaren

Enligt 3 kap. 1 § i förvaltningsstadgan leder borgmästaren, som är un-
derställd stadsstyrelsen, stadens förvaltning, hushållning och övriga 
verksamhet.

Borgmästaren är ordförande för stadsstyrelsen och leder det politiska 
samarbete som krävs för att stadsstyrelsens uppgifter ska skötas. 
Borgmästaren är också ordförande för stadsstyrelsens näringslivssek-
tion.

Borgmästaren är en förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren bland fullmäktigeledamöterna 
och -ersättarna för sin mandattid, och mandattiden för borgmästaren 
fortgår tills en ny borgmästare har blivit vald.

Ställningen för förtroendevalda på heltid

Enligt 80 § i kommunallagen kan till ett förtroendeuppdrag på heltid väl-
jas den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald på heltid har rätt att få tjänst- eller arbetsledighet från 
sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget på heltid varar. Om 
ett förtroendeuppdrag på heltid upphör i förtid på grund av att personen 
förlorat sin valbarhet eller förtroendeuppdraget återkallats, har perso-
nen rätt att avbryta sin tjänst- eller arbetsledighet genom att anmäla 
detta till arbetsgivaren minst en månad innan han eller hon återvänder 
till arbetet.

Fullmäktige beslutar om månadslön och ersättningar som ska betalas 
till förtroendevalda på heltid. Förtroendevalda på heltid har rätt till se-
mester, sjukledighet och familjeledighet samt företagshälsovård på 
samma grunder som kommunala tjänsteinnehavare. Vad som bestäms 
om arbetstid och arbetstagare i lagen om olycksfallsförsäkring 
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(608/1948) tillämpas på motsvarande sätt på kommunen och förtroen-
devalda på heltid.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Pormestari Kommunalbesvär, fullmäktige

Förslagstext

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 582

HEL 2017-003000 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pormestariksi Jan 
Vapaavuoren 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä pormestariksi valitaan Jan Vapaavuori.
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Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 254
Val av biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn 
för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017

HEL 2017-003300 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid välja Pia Pakarinen till biträdande borgmästare för fost-
rans- och utbildningssektorn räknat från 7.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen om val av biträdande borgmästare

Enligt 45 § i kommunallagen (410/2015) kan en kommun vid sidan av 
borgmästaren ha biträdande borgmästare. Biträdande borgmästarna är 
förtroendevalda, och på valet av samt valbarheten och mandattiden för 
dem tillämpas vad som i 44 § 2 och 3 mom. föreskrivs om borgmästa-
re.
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Enligt 44 § 2 och 3 mom. i kommunallagen väljs borgmästaren av full-
mäktige. Till borgmästare kan också väljas en person som inte är val-
bar till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Fullmäktige kan besluta att 
borgmästaren ska vara fullmäktigeledamot i kommunen i fråga. En per-
son förlorar inte sin valbarhet till fullmäktige på den grunden att han el-
ler hon väljs till borgmästare. En borgmästare kan väljas högst för full-
mäktiges mandattid och mandattiden fortgår tills en ny borgmästare el-
ler kommundirektör har blivit vald.

Bestämmelser om biträdande borgmästarens uppgifter finns i kommu-
nens förvaltningsstadga. Val av en biträdande borgmästare som är ord-
förande för en nämnd förrättas före valet av nämnden.

Bestämmelser i förvaltningsstadgan om biträdande borgmästaren

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan har staden fyra biträdande borg-
mästare, som är ordförande för sektornämnderna och ledamöter i 
stadsstyrelsen.

Biträdande borgmästaren är en förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige väljer biträdande borgmästarna bland fullmäktigeleda-
möterna och -ersättarna för sin mandattid, och mandattiden för biträ-
dande borgmästaren för varje sektor fortgår tills en ny biträdande borg-
mästare har blivit vald för sektorn.

Ställningen för förtroendevalda på heltid

Till ett förtroendeuppdrag på heltid kan väljas den som har gett sitt 
samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald på heltid har rätt att få tjänst- eller arbetsledighet från 
sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget på heltid varar. Om 
ett förtroendeuppdrag på heltid upphör i förtid på grund av att personen 
förlorat sin valbarhet eller förtroendeuppdraget återkallats, har perso-
nen rätt att avbryta sin tjänst- eller arbetsledighet genom att anmäla 
detta till arbetsgivaren minst en månad innan han eller hon återvänder 
till arbetet.

Fullmäktige beslutar om månadslön och ersättningar som ska betalas 
till förtroendevalda på heltid. Förtroendevalda på heltid har rätt till se-
mester, sjukledighet och familjeledighet samt företagshälsovård på 
samma grunder som kommunala tjänsteinnehavare. Vad som bestäms 
om arbetstid och arbetstagare i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) tillämpas på motsvarande sätt på kommunen och förtroen-
devalda på heltid.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 584

HEL 2017-003300 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan apulaispormestariksi Pia Pakarisen 7.6.2017 lu-
kien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestariksi valitaan 
Pia Pakarinen.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 285 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
07.06.2017

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

§ 255
Val av biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn för fullmäkti-
ges mandattid som börjar år 2017

HEL 2017-003335 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid välja Anni Sinnemäki till biträdande borgmästare för 
stadsmiljösektorn räknat från 7.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen om val av biträdande borgmästare

Enligt 45 § i kommunallagen (410/2015) kan en kommun vid sidan av 
borgmästaren ha biträdande borgmästare. Biträdande borgmästarna är 
förtroendevalda, och på valet av samt valbarheten och mandattiden för 
dem tillämpas vad som i 44 § 2 och 3 mom. föreskrivs om borgmästa-
re.



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 286 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
07.06.2017

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

Enligt 44 § 2 och 3 mom. i kommunallagen väljs borgmästaren av full-
mäktige. Till borgmästare kan också väljas en person som inte är val-
bar till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Fullmäktige kan besluta att 
borgmästaren ska vara fullmäktigeledamot i kommunen i fråga. En per-
son förlorar inte sin valbarhet till fullmäktige på den grunden att han el-
ler hon väljs till borgmästare. En borgmästare kan väljas högst för full-
mäktiges mandattid och mandattiden fortgår tills en ny borgmästare el-
ler kommundirektör har blivit vald.

Bestämmelser om biträdande borgmästarens uppgifter finns i kommu-
nens förvaltningsstadga. Val av en biträdande borgmästare som är ord-
förande för en nämnd förrättas före valet av nämnden.

Bestämmelser i förvaltningsstadgan om biträdande borgmästaren

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan har staden fyra biträdande borg-
mästare, som är ordförande för sektornämnderna och ledamöter i 
stadsstyrelsen.

Biträdande borgmästaren är en förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige väljer biträdande borgmästarna bland fullmäktigeleda-
möterna och -ersättarna för sin mandattid, och mandattiden för biträ-
dande borgmästaren för varje sektor fortgår tills en ny biträdande borg-
mästare har blivit vald för sektorn.

Ställningen för förtroendevalda på heltid

Till ett förtroendeuppdrag på heltid kan väljas den som har gett sitt 
samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald på heltid har rätt att få tjänst- eller arbetsledighet från 
sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget på heltid varar. Om 
ett förtroendeuppdrag på heltid upphör i förtid på grund av att personen 
förlorat sin valbarhet eller förtroendeuppdraget återkallats, har perso-
nen rätt att avbryta sin tjänst- eller arbetsledighet genom att anmäla 
detta till arbetsgivaren minst en månad innan han eller hon återvänder 
till arbetet.

Fullmäktige beslutar om månadslön och ersättningar som ska betalas 
till förtroendevalda på heltid. Förtroendevalda på heltid har rätt till se-
mester, sjukledighet och familjeledighet samt företagshälsovård på 
samma grunder som kommunala tjänsteinnehavare. Vad som bestäms 
om arbetstid och arbetstagare i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) tillämpas på motsvarande sätt på kommunen och förtroen-
devalda på heltid.

Föredragande



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 287 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
07.06.2017

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

Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 583

HEL 2017-003335 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäri-
stön toimialan apulaispormestariksi Anni Sinnemäen 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Hannu Oskalan ehdotuksesta, et-
tä kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestariksi valitaan Anni 
Sinnemäki.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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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

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 289 (557)
Stadsfullmäktige
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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

§ 256
Val av biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn för full-
mäktiges mandattid som börjar år 2017

HEL 2017-003337 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid välja Nasima Razmyar till biträdande borgmästare för 
kultur- och fritidssektorn räknat från 7.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen om val av biträdande borgmästare

Enligt 45 § i kommunallagen (410/2015) kan en kommun vid sidan av 
borgmästaren ha biträdande borgmästare. Biträdande borgmästarna är 
förtroendevalda, och på valet av samt valbarheten och mandattiden för 
dem tillämpas vad som i 44 § 2 och 3 mom. föreskrivs om borgmästa-
re.
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helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Enligt 44 § 2 och 3 mom. i kommunallagen väljs borgmästaren av full-
mäktige. Till borgmästare kan också väljas en person som inte är val-
bar till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Fullmäktige kan besluta att 
borgmästaren ska vara fullmäktigeledamot i kommunen i fråga. En per-
son förlorar inte sin valbarhet till fullmäktige på den grunden att han el-
ler hon väljs till borgmästare. En borgmästare kan väljas högst för full-
mäktiges mandattid och mandattiden fortgår tills en ny borgmästare el-
ler kommundirektör har blivit vald.

Bestämmelser om biträdande borgmästarens uppgifter finns i kommu-
nens förvaltningsstadga. Val av en biträdande borgmästare som är ord-
förande för en nämnd förrättas före valet av nämnden.

Bestämmelser i förvaltningsstadgan om biträdande borgmästaren

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan har staden fyra biträdande borg-
mästare, som är ordförande för sektornämnderna och ledamöter i 
stadsstyrelsen.

Biträdande borgmästaren är en förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige väljer biträdande borgmästarna bland fullmäktigeleda-
möterna och -ersättarna för sin mandattid, och mandattiden för biträ-
dande borgmästaren för varje sektor fortgår tills en ny biträdande borg-
mästare har blivit vald för sektorn.

Ställningen för förtroendevalda på heltid

Till ett förtroendeuppdrag på heltid kan väljas den som har gett sitt 
samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald på heltid har rätt att få tjänst- eller arbetsledighet från 
sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget på heltid varar. Om 
ett förtroendeuppdrag på heltid upphör i förtid på grund av att personen 
förlorat sin valbarhet eller förtroendeuppdraget återkallats, har perso-
nen rätt att avbryta sin tjänst- eller arbetsledighet genom att anmäla 
detta till arbetsgivaren minst en månad innan han eller hon återvänder 
till arbetet.

Fullmäktige beslutar om månadslön och ersättningar som ska betalas 
till förtroendevalda på heltid. Förtroendevalda på heltid har rätt till se-
mester, sjukledighet och familjeledighet samt företagshälsovård på 
samma grunder som kommunala tjänsteinnehavare. Vad som bestäms 
om arbetstid och arbetstagare i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) tillämpas på motsvarande sätt på kommunen och förtroen-
devalda på heltid.

Föredragande



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 291 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
07.06.2017

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

Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 585

HEL 2017-003337 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan apulaispormestariksi Nasima Razmyarin 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi valitaan Nasima 
Razmyar.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 257
Val av biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn 
för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017

HEL 2017-003338 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid välja Sanna Vesikansa till biträdande borgmästare för so-
cial- och hälsovårdssektorn räknat från 7.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestämmelser i kommunallagen om val av biträdande borgmästare

Enligt 45 § i kommunallagen (410/2015) kan en kommun vid sidan av 
borgmästaren ha biträdande borgmästare. Biträdande borgmästarna är 
förtroendevalda, och på valet av samt valbarheten och mandattiden för 
dem tillämpas vad som i 44 § 2 och 3 mom. föreskrivs om borgmästa-
re.



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 294 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
07.06.2017

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

Enligt 44 § 2 och 3 mom. i kommunallagen väljs borgmästaren av full-
mäktige. Till borgmästare kan också väljas en person som inte är val-
bar till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Fullmäktige kan besluta att 
borgmästaren ska vara fullmäktigeledamot i kommunen i fråga. En per-
son förlorar inte sin valbarhet till fullmäktige på den grunden att han el-
ler hon väljs till borgmästare. En borgmästare kan väljas högst för full-
mäktiges mandattid och mandattiden fortgår tills en ny borgmästare el-
ler kommundirektör har blivit vald.

Bestämmelser om biträdande borgmästarens uppgifter finns i kommu-
nens förvaltningsstadga. Val av en biträdande borgmästare som är ord-
förande för en nämnd förrättas före valet av nämnden.

Bestämmelser i förvaltningsstadgan om biträdande borgmästaren

Enligt 3 kap. 2 § i förvaltningsstadgan har staden fyra biträdande borg-
mästare, som är ordförande för sektornämnderna och ledamöter i 
stadsstyrelsen.

Biträdande borgmästaren är en förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige väljer biträdande borgmästarna bland fullmäktigeleda-
möterna och -ersättarna för sin mandattid, och mandattiden för biträ-
dande borgmästaren för varje sektor fortgår tills en ny biträdande borg-
mästare har blivit vald för sektorn.

Ställningen för förtroendevalda på heltid

Till ett förtroendeuppdrag på heltid kan väljas den som har gett sitt 
samtycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald på heltid har rätt att få tjänst- eller arbetsledighet från 
sitt arbete under den tid som förtroendeuppdraget på heltid varar. Om 
ett förtroendeuppdrag på heltid upphör i förtid på grund av att personen 
förlorat sin valbarhet eller förtroendeuppdraget återkallats, har perso-
nen rätt att avbryta sin tjänst- eller arbetsledighet genom att anmäla 
detta till arbetsgivaren minst en månad innan han eller hon återvänder 
till arbetet.

Fullmäktige beslutar om månadslön och ersättningar som ska betalas 
till förtroendevalda på heltid. Förtroendevalda på heltid har rätt till se-
mester, sjukledighet och familjeledighet samt företagshälsovård på 
samma grunder som kommunala tjänsteinnehavare. Vad som bestäms 
om arbetstid och arbetstagare i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) tillämpas på motsvarande sätt på kommunen och förtroen-
devalda på heltid.

Föredragande
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helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/stadsfullmaktige +358 9 655 783 FI02012566

Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Kommunalbesvär, fullmäktige
Förslagstext

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 586

HEL 2017-003338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja ter-
veystoimialan apulaispormestariksi Sanna Vesikansan 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Hannu Oskalan ehdotuksesta, et-
tä sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestariksi valitaan Sanna Ve-
sikansa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 297 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
07.06.2017

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

§ 258
Tillsättande av stadsfullmäktiges valnämnd och val av ledamöter för 
mandattiden som börjar år 2017

HEL 2017-002995 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid tillsätta stadsfullmäktiges 
valnämnd och utse fem ledamöter och fem personliga ersättare i den 
enligt följande:

   Ledamot   Ersättare
1. Gröna  Fatim Diarra SFP  Silja Borgarsdóttir Sande-

lin
2. Saml.  Otto Meri C  Terhi Peltokorpi
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. VF  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. Sannf.  Pia Kopra Pir.  Amos Ahola

 

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Fatim Diarra
 Vice ordförande Otto Meri

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Terhi Peltokorpi föreslog sig själv till ersättare för Otto Meri 
i stadsfullmäktiges valnämnd.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid tillsätta stadsfullmäktiges 
valnämnd och utse fem ledamöter och fem personliga ersättare i den 
enligt följande:

   Ledamot   Ersättare
1. Gröna  Fatim Diarra SFP  Silja Borgarsdóttir Sande-

lin
2. Saml.  Otto Meri C  
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. VF  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. Sannf.  Pia Kopra Pir.  Amos Ahola

 

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

 Ordförande Fatim Diarra
 Vice ordförande Otto Meri

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

För förrättande av proportionella val utser stadsfullmäktige bland sina 
ledamöter vid det första sammanträdet under mandattiden en val-
nämnd, i vilken det samtidigt inväljs fem ordinarie ledamöter och en 
personlig ersättare för var och en av dem. Fullmäktige väljer ordföran-
de och vice ordförande bland de valda ledamöterna. Nämnden är be-
slutsför då minst tre ledamöter är närvarande.

Bestämmelser i kommunallagen
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Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
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2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-
geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 587

HEL 2017-002995 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltu-
uston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Vihr.  Fatim Diarra RKP  Silja Borgarsdóttir Sande-

lin
2. Kok.  Otto Meri Kesk.  
3. SDP  Eveliina Heinäluoma KD  Mika Ebeling
4. Vas.  Dan Koivulaakso FP  Nelli Ruotsalainen
5. PS  Pia Kopra PIR  Amos Ahola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Fatim Diarra
 Varapuheenjohtaja Otto Meri

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että jä-
seneksi valitaan Eveliina Heinäluoma sekä Marcus Rantalan ehdo-
tuksesta, että varajäseneksi valitaan Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 259
Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-002970 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
en mandattid på två år utse 15 ledamöter och 15 personliga ersättare i 
stadsstyrelsen enligt följande:

  Ledamot Ersättare 
1. Saml. borgmästaren Ulla-Marja Urho
2. Gröna biträdande borgmästaren för 

stadsmiljösektorn
Hannu Oskala

3. Saml. biträdande borgmästaren för 
fostrans- och utbildningssek-
torn

Juha Hakola

4. SDP biträdande borgmästaren för 
kultur- och fritidssektorn

Kaarin Taipale

5. Gröna biträdande borgmästaren för 
social- och hälsovårdssek-
torn

Jasmin Hamid

6. Saml. Jaana Pelkonen Daniel Sazonov
7. Saml. Wille Rydman Arja Karhuvaara
8. Saml. Terhi Koulumies Jenni Pajunen
9. Gröna Otso Kivekäs Reetta Vanhanen
10. Gröna Maria Ohisalo Ozan Yanar
11. SDP Tomi Sevander Thomas Wallgren
12. VF Paavo Arhinmäki Anna Vuorjoki
13. VF Veronika Honkasalo Suldaan Said Ahmed
14. Sannf. Mika Raatikainen Mari Rantanen
15. SFP Marcus Rantala Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande borgmästaren 
 I vice ordförande Otso Kivekäs
 II vice ordförande Paavo Arhinmäki
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Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Stadsstyrelsen, som är underställd stadsfullmäktige, leder stadens 
verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen svarar också för 
samordningen av stadens verksamhet, för beredningen och verkställig-
heten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens lag-
lighet.

Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Borgmästaren är ordförande för 
stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna är ledamöter i stadsstyrel-
sen. Varje ledamot i stadsstyrelsen har en personlig ersättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)
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Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § en del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till kommunstyrelsen (73 §)
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Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock 
inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kom-
munstyrelsen,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom kommunstyrelsens uppgiftsområde 
och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i 
en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen,

4. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stif-
telse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha 
väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden av-
görs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sam-
manslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kom-
munen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan 
motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller en 
stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i 
styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där kom-
munen har bestämmande inflytande.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 307 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
07.06.2017

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

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 588

HEL 2017-002970 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenen-
sä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Ulla-Marja Urho
2. Vihr.  kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Hannu Oskala

3. Kok.  kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

 Juha Hakola

4. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

 Kaarin Taipale

5. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

 Jasmin Hamid

6. Kok.  Jaana Pelkonen  Daniel Sazonov
7. Kok.  Wille Rydman  Arja Karhuvaara
8. Kok.  Terhi Koulumies  Jenni Pajunen
9. Vihr.  Otso Kivekäs  Reetta Vanhanen
10. Vihr.  Maria Ohisalo  Ozan Yanar
11. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
12. Vas.  Paavo Arhinmäki  Anna Vuorjoki
13. Vas.  Veronika Honkasalo  Suldaan Said Ahmed
14. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen
15. RKP  Marcus Rantala  Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 1. varapuheenjohtaja Otso Kivekäs
 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esteelliset: Jussi Pajunen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin varajäseneksi va-
litaan Kaarin Taipale ja Tomi Sevander varajäseneksi Thomas Wall-
gren.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 260
Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandatti-
den som börjar 2017

HEL 2017-002974 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
en mandattid på två år utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i 
stadsstyrelsens näringslivssektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  borgmästaren  Pia Pakarinen
2. Saml.  Jenni Pajunen  Wille Rydman
3. Saml.  Daniel Sazonov  Arja Karhuvaara
4. Gröna  Anni Sinnemäki  Otso Kivekäs
5. Gröna  Sanna Vesikansa  Reetta Vanhanen
6. Gröna  Ozan Yanar  Maria Ohisalo
7. SDP  Kaarin Taipale  Tomi Sevander
8. VF  Suldaan Said Ahmed  Anna Vuorjoki
9. SFP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Marcus Rantala

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande borgmästaren
 Vice ordförande Anni Sinnemäki

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Stadsstyrelsens näringslivssektion styr stadens närings-, konkurrens-
krafts-, invandrings- och sysselsättningspolitik. Sektionen har nio leda-
möter. Borgmästaren är ordförande i sektionen. Varje ledamot i sektio-
nen har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för en 
mandattid på två år. Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamö-
terna och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer dessutom 
en vice ordförande för sektionen bland dess ordinarie ledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)
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Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till kommunstyrelsen (73 §)

Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock 
inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kom-
munstyrelsen,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom kommunstyrelsens uppgiftsområde 
och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i 
en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen,
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4. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stif-
telse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha 
väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden av-
görs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sam-
manslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kom-
munen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan 
motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller en 
stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i 
styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där kom-
munen har bestämmande inflytande.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett.

Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela 
tal. Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersät-
tarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
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möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 589

HEL 2017-002974 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  pormestari  Pia Pakarinen
2. Kok.  Jenni Pajunen  Wille Rydman
3. Kok.  Daniel Sazonov  Arja Karhuvaara
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4. Vihr.  Anni Sinnemäki  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Sanna Vesikansa  Reetta Vanhanen
6. Vihr.  Ozan Yanar  Maria Ohisalo
7. SDP  Kaarin Taipale  Tomi Sevander
8. Vas.  Suldaan Said Ahmed  Anna Vuorjoki
9. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja pormestari
 Varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 261
Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 
som börjar 2017

HEL 2017-002973 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
en mandattid på två år utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i 
stadsstyrelsens koncernsektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare 
1. Saml.  Jan Vapaavuori  Pia Pakarinen
2. Saml.  Ulla Marja Urho  Wille Rydman
3. Saml.  Juha Hakola  Terhi Koulumies
4. Gröna  Jasmin Hamid  Otso Kivekäs
5. Gröna  Hannu Oskala  Anni Sinnemäki
6. SDP  Nasima Razmyar  Kaarin Taipale
7. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
8. VF  Veronika Honkasalo  Paavo Arhinmäki
9. Sannf.  Mika Raatikainen  Mari Rantanen

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Jan Vapaavuori
 Vice ordförande Jasmin Hamid

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Stadsstyrelsens koncernsektion svarar i praktiken för verkställigheten 
av stadskoncernens koncernstyrning och -övervakning och för att des-
sa fungerar. Koncernsektionen gör framställningar om riktlinjer för ägar-
politiken, om principer för koncernstyrningen, om verksamhetsmål och 
ekonomiska mål för dottersammanslutningarna och stiftelserna och om 
andra ärenden som hänför sig till sammanslutningarnas och stiftelser-
nas verksamhet och ekonomi. Koncernsektionen styr, följer och över-
vakar dessutom verksamheten i stadens dottersammanslutningar och 
stiftelser och hur de mål som ställts upp för dessa uppnås.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för en 
mandattid på två år. Ledamöterna och ersättarna väljs bland ledamö-
terna och ersättarna i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige väljer dessutom 
en ordförande och vice ordförande för sektionen bland dess ordinarie 
ledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)
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Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till kommunstyrelsen (73 §)

Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock 
inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kom-
munstyrelsen,
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2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom kommunstyrelsens uppgiftsområde 
och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i 
en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som 
kommer att behandlas av kommunstyrelsen,

4. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stif-
telse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha 
väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden av-
görs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sam-
manslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kom-
munen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den 
som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan 
motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som 
inte är anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller en 
stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i 
styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där kom-
munen har bestämmande inflytande.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
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personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 590

HEL 2017-002973 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jan Vapaavuori  Pia Pakarinen
2. Kok.  Ulla Marja Urho  Wille Rydman
3. Kok.  Juha Hakola  Terhi Koulumies
4. Vihr.  Jasmin Hamid  Otso Kivekäs
5. Vihr.  Hannu Oskala  Anni Sinnemäki
6. SDP  Nasima Razmyar  Kaarin Taipale
7. SDP  Tomi Sevander  Thomas Wallgren
8. Vas.  Veronika Honkasalo  Paavo Arhinmäki
9. PS  Mika Raatikainen  Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Jan Vapaavuori
 Varapuheenjohtaja Jasmin Hamid

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 262
Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 
2017

HEL 2017-002990 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i revi-
sionsnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare 
1. Saml.  Kauko Koskinen  Satu Kouvalainen
2. Saml.  Iida Aarnio  Hannu Knuuttila
3. Gröna  Alviina Alametsä  Auni-Marja Vilavaara
4. Gröna  Mikko Kiesiläinen  Tuomas Viskari
5. SDP  Minna Salminen  Pertti Hyvärinen
6. VF  Dan Koivulaakso  Merja Helle
7. Sannf.  Juhani Strandén  Liina Isto
8. SFP  Jan D. Oker-Blom  Linda Ahlblad
9. C  Sanna Lehtinen  Jukka Ihanus

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Dan Koivulaakso
 Vice ordförande Kauko Koskinen

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 323 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
07.06.2017

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

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Revisionsnämnden är ett lagstadgat organ som är direkt underställt 
stadsfullmäktige och som svarar för organiseringen av granskningen av 
stadskoncernens förvaltning och ekonomi, för den i kommunallagen av-
sedda bedömningen av målen, resultaten och ändamålsenligheten i 
fråga om stadens verksamhet och för övervakningen av att skyldighe-
ten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionsnämnden bereder de 
ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin som 
fullmäktige ska fatta beslut om, följer allmänt stadskoncernens förvalt-
ning och ekonomi och förändringar i stadens verksamhet, utvecklar den 
externa tillsynen och ställer upp mål för denna och följer utfallet. Nämn-
den följer dessutom att de redovisningsskyldiga och de övriga som an-
svarar för verksamheten har vidtagit behövliga åtgärder med anledning 
av de rekommendationer och anmärkningar som revisionen föranlett.

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämnden för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och vice 
ordförande för revisionsnämnden bland dess ordinarie ledamöter. Ord-
föranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.
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Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte
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1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Revisionsnämnden (121 § och 75 §)

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organiseringen av dels 
granskningen av förvaltningen och ekonomin, dels utvärderingen. Ord-
föranden och vice ordföranden för nämnden ska vara fullmäktigeleda-
möter.

Valbar till revisionsnämnden är inte

1. en ledamot av kommunstyrelsen,
2. borgmästaren och en biträdande borgmästare,
3. den som i enlighet med bestämmelserna om jävsgrunder i 28 § 

2 och 3 mom. i förvaltningslagen (434/2003) är närstående till en 
ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borg-
mästaren eller en biträdande borgmästare,

4. den som är anställd hos kommunen eller hos en sammanslut-
ning eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande,

5. den som inte är valbar till kommunstyrelsen.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
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undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 327 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
07.06.2017

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 591

HEL 2017-002990 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kauko Koskinen  Satu Kouvalainen
2. Kok.  Iida Aarnio  Hannu Knuuttila
3. Vihr.  Alviina Alametsä  Auni-Marja Vilavaara
4. Vihr.  Mikko Kiesiläinen  Tuomas Viskari
5. SDP  Minna Salminen  Pertti Hyvärinen
6. Vas.  Dan Koivulaakso  Merja Helle
7. PS  Juhani Strandén  Liina Isto
8. RKP  Jan D. Oker-Blom  Linda Ahlblad
9. Kesk.  Sanna Lehtinen  Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Dan Koivulaakso
 Varapuheenjohtaja Kauko Koskinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 263
Tillsättande av centralvalnämnden och val av ledamöter för mandat-
tiden som börjar år 2017

HEL 2017-002991 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid tillsätta den kommunala centralvalnämnden och utse fem 
ledamöter i nämnden enligt följande:

   Ledamot
1. Saml.  Juha Viertola
2. Gröna  Kirsi Syväri
3. SDP  Vertti Kiukas
4. Sannf.  Pekka Tiusanen
5. VF  Eila Viljakainen

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt utse fem ersättare i centralval-
nämnden i inträdesordning enligt följande: 

   Ersättare
1. SFP  Klas Weckman
2. C  Riitta Korhonen
3. KD  Tia Nuutinen
4. FP  Oskar Yrjölä
5. Pir.  Petra Salmi

Stadsfullmäktige beslutade dessutom utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Juha Viertola
 Vice ordförande Kirsi Syväri

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289
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tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Enligt 13 § i vallagen ska fullmäktige i kommunen tillsätta en kommunal 
centralvalnämnd för sin mandatperiod. Den kommunala centralval-
nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra 
medlemmar samt ett behövligt antal ersättare, dock minst fem. Ersät-
tarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmar-
na. Både medlemmarna och ersättarna ska i den utsträckning det är 
möjligt företräda de grupper av röstande som vid föregående kommu-
nalval ställt upp kandidater i kommunen. En medlem eller ersättare 
som enligt en kandidatansökan som lämnats till centralvalnämnden har 
uppställts som kandidat för ett parti eller en valmansförening kan inte 
delta i centralvalnämndens arbete vid valet i fråga.

Bestämmelser i kommunallagen

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
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samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
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3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 592

HEL 2017-002991 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kunnan keskus-
vaalilautakunnan ja valita siihen 5 jäsentä seuraavasti:

   Jäsen
1. Kok.  Juha Viertola
2. Vihr.  Kirsi Syväri
3. SDP  Vertti Kiukas
4. PS  Pekka Tiusanen
5. Vas.  Eila Viljakainen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan 5 
varajäsentä sijaantulojärjestyksessä seuraavasti: 

   Varajäsen
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1. RKP  Klas Weckman
2. Kesk.  Riitta Korhonen
3. KD  Tia Nuutinen
4. FP  Oskar Yrjölä
5. PIR  Petra Salmi

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Juha Viertola
 Varapuheenjohtaja Kirsi Syväri

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 334 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
07.06.2017

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

§ 264
Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämnden för mandatti-
den som börjar 2017

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse tretton ledamöter och tretton personliga ersättare i 
fostrans- och utbildningsnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Biträdande borgmästaren för 

fostrans- och utbildningssek-
torn

 Timo Raittinen

2. Saml.  Mirita Saxberg  Tarik Ahsanullah
3. Saml.  Ted Apter  Tiina Larsson
4. Saml.  Dani Niskanen  Hanna Lähteenmäki
5. Gröna  Emma Kari  Markku Hannula
6. Gröna  Fatim Diarra  Seppo Siika-Aho
7. Gröna  Otso Kivekäs  Anu Korppi
8. SDP  Abdirahim Mohamed  Johanna Laisaari
9. SDP  Ville Jalovaara  Terhi Mäki
10. VF  Vesa Korkkula  Kirsi Pihlaja
11. VF  Petra Malin  Heikki Valmu
12. Sannf.  Pia Kopra  Aleksi Niskanen
13. SFP  Martina Harms-Aalto  Joakim Horsma

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Biträdande borgmästaren för fost-
rans- och utbildningssektorn 

 Vice ordförande Emma Kari

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Fostrans- och utbildningsnämnden är en sektornämnd, som sköter 
uppgifterna i fostrans- och utbildningssektorn. Fostrans- och utbild-
ningssektorn sköter stadens småbarnspedagogik, förskoleundervis-
ning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, den finska yr-
kesutbildningen och det fria bildningsarbetet. Fostrans- och utbildnings-
sektorn lyder under fostrans- och utbildningsnämnden. 

Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för fostrans- 
och utbildningssektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har 
en personlig ersättare. 

Stadsfullmäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i 
nämnden så att minst två företräder den finska och två den svenska 
språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice ordförande för 
nämnden bland dess ordinarie ledamöter. 

Fostrans- och utbildningsnämnden har en finsk och en svensk sektion.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (30 § 3 mom.)

I en tvåspråkig kommun ska för undervisningsförvaltningen tillsättas ett 
organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskil-
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da sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen eller 
sektionerna ska väljas bland personer som hör till respektive språk-
grupp.

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)
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Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.
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Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 598

HEL 2017-002997 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja kou-
lutuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
 Timo Raittinen

2. Kok.  Mirita Saxberg  Tarik Ahsanullah
3. Kok.  Ted Apter  Tiina Larsson
4. Kok.  Dani Niskanen  Hanna Lähteenmäki
5. Vihr.  Emma Kari  Markku Hannula
6. Vihr.  Fatim Diarra  Seppo Siika-Aho
7. Vihr.  Otso Kivekäs  Anu Korppi
8. SDP  Abdirahim Mohamed  Johanna Laisaari
9. SDP  Ville Jalovaara  Terhi Mäki
10. Vas.  Vesa Korkkula  Kirsi Pihlaja
11. Vas.  Petra Malin  Heikki Valmu
12. PS  Pia Kopra  Aleksi Niskanen
13. RKP  Martina Harms-Aalto  Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta, 
että Martina Harms-Aallon varajäseneksi valitaan Joakim Horsma.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289
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tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 265
Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens finska sek-
tion för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-002998 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i fost-
rans- och utbildningsnämndens finska sektion enligt följande:

   Medlem  Ersättare
1. Saml.  Mirita Saxberg  Arttu Hautamäki
2. Saml.  Dani Niskanen  Ujuni Ahmed
3. Saml.  Matias Pajula  Laura Vanamo
4. Gröna  Emma Kari  Seppo Siika-Aho
5. Gröna  Johanna Nuorteva  Markku Hannula
6. Gröna  Antti Möller  Kiia Klemola
7. SDP  Johanna Laisaari  Nina Castén
8. VF  Vesa Korkkula  Petra Malin
9. C  Elina Das Bhowmik  Ville-Veikko Rantamaula

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Emma Kari
 Vice ordförande Johanna Laisaari

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Fostrans- och utbildningsnämnden har en finsk sektion. Sektionen har 
nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfullmäkti-
ge väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i sektionen så att le-
damöterna och ersättarna i sektionen företräder den finska språkgrup-
pen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordfö-
rande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter eller ersätta-
re. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (30 § 3 mom.)

I en tvåspråkig kommun ska för undervisningsförvaltningen tillsättas ett 
organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskil-
da sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen eller 
sektionerna ska väljas bland personer som hör till respektive språk-
grupp.

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)
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Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,
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2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.
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Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 599

HEL 2017-002998 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Mirita Saxberg  Arttu Hautamäki
2. Kok.  Dani Niskanen  Ujuni Ahmed
3. Kok.  Matias Pajula  Laura Vanamo
4. Vihr.  Emma Kari  Seppo Siika-Aho
5. Vihr.  Johanna Nuorteva  Markku Hannula
6. Vihr.  Antti Möller  Kiia Klemola
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7. SDP  Johanna Laisaari  Nina Castén
8. Vas.  Vesa Korkkula  Petra Malin
9. Kesk.  Elina Das Bhowmik  Ville-Veikko Rantamaula

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Emma Kari
 Varapuheenjohtaja Johanna Laisaari

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 266
Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-002999 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Ted Apter  Maria-Elena Cowell
2. Saml.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Gröna  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Gröna  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. VF  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. SFP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. SFP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. SFP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Martina Harms-Aalto
 Vice ordförande Ted Apter

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Risto Rautava föreslog Maria-Elena Cowell till ersättare för 
Ted Apter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Ted Apter   
2. Saml.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Gröna  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Gröna  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. VF  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. SFP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. SFP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. SFP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

 Ordförande Martina Harms-Aalto
 Vice ordförande Ted Apter

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.
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Fostrans- och utbildningsnämnden har en svensk sektion. Sektionen 
har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsfull-
mäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i sektionen så 
att ledamöterna och ersättarna i sektionen företräder den svenska 
språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en 
vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter eller 
ersättare. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (30 § 3 mom.)

I en tvåspråkig kommun ska för undervisningsförvaltningen tillsättas ett 
organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskil-
da sektioner för vardera språkgruppen. Ledamöterna i organen eller 
sektionerna ska väljas bland personer som hör till respektive språk-
grupp.

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.
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De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.
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Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 29.05.2017 § 600

HEL 2017-002999 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Ted Apter   
2. Saml.  Veera Hellman  Dennis Hamro-Drotz
3. Gröna  Nora Lindström  Bernt Nordman
4. Gröna  Theo Tyrväinen  Lena Sjöberg
5. SDP  Hildur Boldt  Thomas Micklin
6. VF  Joonas Leppänen  Maarit Fredlund
7. SFP  Martina Harms-Aalto  Benjamin Ellenberg
8. SFP  Joakim Horsma  Runa Ismark
9. SFP  Karin Palmén  Sebastian Weckman

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

 Ordförande Martina Harms-Aalto
 Vice ordförande Ted Apter

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling
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29.05.2017 Med avvikelse från föredragandens förslag

Stadsstyrelsens föreslog enhälligt på förslag av Marcus Rantala att

 Benjamin Ellenberg väljs till ersättare för Martina Harms-Aalto,
 Runa Ismark väljs till ersättare för Joakim Horsma och
 Sebastian Weckman väljs till ersättare för Karin Palmén.

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 267
Val av ledamöter i stadsmiljönämnden för mandattiden som börjar 
2017

HEL 2017-003002 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse tretton ledamöter och tretton personliga ersättare i 
stadsmiljönämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Gröna  Biträdande borgmästaren för 

stadsmiljösektorn
 Ada Saarinen

2. Saml.  Risto Rautava  Maarit Vierunen
3. Saml.  Laura Rissanen  Dennis Hamro-Drotz
4. Saml.  Sirpa Asko-Seljavaara  Matti Enroth
5. Saml.  Atte Kaleva  Mirita Saxberg
6. Gröna  Osmo Soininvaara  Mikko Särelä
7. Gröna  Kaisa Hernberg  Leo Stranius
8. Gröna  Tuomas Rantanen  Amanda Pasanen
9. SDP  Eveliina Heinäluoma  Antti Koskela
10. SDP  Jape Lovén  Jaana Ylitalo
11. VF  Mai Kivelä  Mika Välipirtti
12. VF  Silvia Modig  Mia Haglund
13. Sannf.  Nuutti Hyttinen  Krista Bister

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Biträdande borgmästaren för stads-
miljösektorn

 Vice ordförande Risto Rautava

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Stadsmiljönämnden är en sektornämnd, som sköter de uppgifter som 
hör till stadsmiljösektorn, frånsett de uppgifter som förordnats nämn-
dens sektioner, räddningsnämnden och direktionen för trafikaffärsver-
ket.  

Stadsmiljösektorn sköter planeringen, byggandet och underhållet av 
stadsmiljön och erbjuder stadsmiljötjänster. Stadsmiljösektorn lyder un-
der stadsmiljönämnden, frånsett räddningsverket och trafikaffärsverket. 

Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för stadsmil-
jösektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har en personlig 
ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämn-
den för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice ordfö-
rande för nämnden bland dess ordinarie ledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)
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Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 357 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/18
07.06.2017

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

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
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personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 593

HEL 2017-003002 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäri-
stölautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  Kaupunkiympäristön toimia-

lan apulaispormestari
 Ada Saarinen
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2. Kok.  Risto Rautava  Maarit Vierunen
3. Kok.  Laura Rissanen  Dennis Hamro-Drotz
4. Kok.  Sirpa Asko-Seljavaara  Matti Enroth
5. Kok.  Atte Kaleva  Mirita Saxberg
6. Vihr.  Osmo Soininvaara  Mikko Särelä
7. Vihr.  Kaisa Hernberg  Leo Stranius
8. Vihr.  Tuomas Rantanen  Amanda Pasanen
9. SDP  Eveliina Heinäluoma  Antti Koskela
10. SDP  Jape Lovén  Jaana Ylitalo
11. Vas.  Mai Kivelä  Mika Välipirtti
12. Vas.  Silvia Modig  Mia Haglund
13. PS  Nuutti Hyttinen  Krista Bister

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kaupunkiympäristön toimialan apu-
laispormestari

 Varapuheenjohtaja Risto Rautava

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 268
Val av ledamöter i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion 
för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-003127 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i stads-
miljönämndens miljö- och tillståndssektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Lea Saukkonen  Jouni Nevalainen
2. Saml.  Vafa Järnefelt  Timo Raittinen
3. Saml.  Tapio Klemetti  Milka Asikainen
4. Saml.  Mukhtar Abib  Maarit Toveri
5. Gröna  Leo Stranius  Katri Mehtonen
6. Gröna  Lilja Tamminen  Vesa Peipinen
7. SDP  Anna Mäenpää  Anita Vihervaara
8. VF  Silvia Modig  Antti Kauppinen
9. Sannf.  Pertti Villo  Tarja Laxén

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Silvia Modig
 Vice ordförande Leo Stranius

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Stadsmiljönämnden har en miljö- och tillståndssektion som för sin del 
ansvarar för de tillstånds- och miljöfrågor som avses i speciallagstift-
ningen om stadsmiljösektorn. Sektionen är, om något annat inte är fö-
reskrivet, kommunal miljövårdsmyndighet, hälsoskyddsmyndighet, 
myndighet för campingområden och den kommunala myndighet som 
avses i terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen, likaså den kommunala 
myndighet för tillsyn m.m. som avses i livsmedelslagen, tobakslagen 
och, i fråga om detaljhandeln med nikotinpreparat, läkemedelslagen. 
Sektionen är dessutom stadens byggnadstillsynsmyndighet och den till-
synsmyndighet som avses i lagen om underhåll och renhållning av ga-
tor och vissa allmänna områden. 

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland stadsmiljönämndens ordinarie ledamö-
ter och ersättare. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)
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Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,
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2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.
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Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 595

HEL 2017-003127 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäri-
stölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 9 jäsentä ja heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Lea Saukkonen  Jouni Nevalainen
2. Kok.  Vafa Järnefelt  Timo Raittinen
3. Kok.  Tapio Klemetti  Milka Asikainen
4. Kok.  Mukhtar Abib  Maarit Toveri
5. Vihr.  Leo Stranius  Katri Mehtonen
6. Vihr.  Lilja Tamminen  Vesa Peipinen
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7. SDP  Anna Mäenpää  Anita Vihervaara
8. Vas.  Silvia Modig  Antti Kauppinen
9. PS  Pertti Villo  Tarja Laxén

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Silvia Modig
 Varapuheenjohtaja Leo Stranius

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 269
Val av ledamöter i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och 
allmänna områden för mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-003129 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i stads-
miljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden enligt föl-
jande:

   Ledamot  Ersättare 
1. Saml.  Risto Rautava  Mariam Rguibi
2. Saml.  Marianna Kupias  Lauri Skön
3. Gröna  Mikko Särelä  Satu Vartiainen
4. Gröna  Ada Saarinen  Sameli Sivonen
5. SDP  Sinikka Vepsä  Pekka Tuominen
6. SDP  Jaakko Meretniemi  Ilona Törmikoski
7. VF  Sirkku Ingervo  Jouni Konttila
8. SFP  Laura Finne-Elonen  Kenneth Stambej
9. KD  Mauri Venemies  Kristiina Kunnas

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Risto Rautava
 Vice ordförande Mikko Särelä

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Stadsmiljönämnden har en sektion för byggnader och allmänna områ-
den, som ansvarar för stadens verksamhetslokaler, lokalprojekt och ga-
tuhållning och anläggningen och underhållet av allmänna områden.  

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland stadsmiljönämndens ordinarie ledamö-
ter och ersättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)
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Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
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nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 594

HEL 2017-003129 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäri-
stölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 9 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Risto Rautava  Mariam Rguibi
2. Kok.  Marianna Kupias  Lauri Skön
3. Vihr.  Mikko Särelä  Satu Vartiainen
4. Vihr.  Ada Saarinen  Sameli Sivonen
5. SDP  Sinikka Vepsä  Pekka Tuominen
6. SDP  Jaakko Meretniemi  Ilona Törmikoski
7. Vas.  Sirkku Ingervo  Jouni Konttila
8. RKP  Laura Finne-Elonen  Kenneth Stambej
9. KD  Mauri Venemies  Kristiina Kunnas

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Risto Rautava
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 Varapuheenjohtaja Mikko Särelä

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 270
Val av ledamöter i räddningsnämnden för mandattiden som börjar 
2017

HEL 2017-003130 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i rädd-
ningsnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Dennis Pasterstein  Merja Eklund
2. Saml.  Jarmo Kelo  Sari Leino
3. Saml.  Sanna Aivio  Sebastian Franckenhaeuser
4. Gröna  Anja Malm  Ari Laitinen
5. Gröna  Hannu Timonen  Sini Manninen
6. SDP  Juha Kuurne  Merja Ruotsalainen
7. VF  Outi Alanen  Marko Korhonen
8. Sannf.  Matias Turkkila  Reetta Angelvo-Riipinen
9. Sannf.  Maria Landén  Raimo Mattsson

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Matias Turkkila
 Vice ordförande Dennis Pasterstein

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Räddningsnämnden svarar för uppgifterna i verksamhetsområdet för 
räddningsverket och för de uppgifter som den särskilt blivit förordnad. 
Räddningsverket hör till stadsmiljösektorn. Räddningsnämnden, rädd-
ningskommendören och andra tjänsteinnehavare som förordnas av 
räddningskommendören är räddningsmyndigheter för Helsingfors rädd-
ningsområde. 

Till stadsmiljösektorn hör räddningsverket, som sköter räddningsväsen-
det och producerar prehospital akutsjukvård i den omfattning som över-
enskommits med den som organiserar vården. Räddningsverket lyder 
under räddningsnämnden. 

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämnden för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för nämnden bland dess ordinarie ledamöter. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)
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Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 375 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/21
07.06.2017

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

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.
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Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 597

HEL 2017-003130 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pelastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Dennis Pasterstein  Merja Eklund
2. Kok.  Jarmo Kelo  Sari Leino
3. Kok.  Sanna Aivio  Sebastian Franckenhaeuser
4. Vihr.  Anja Malm  Ari Laitinen
5. Vihr.  Hannu Timonen  Sini Manninen
6. SDP  Juha Kuurne  Merja Ruotsalainen
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7. Vas.  Outi Alanen  Marko Korhonen
8. PS  Matias Turkkila  Reetta Angelvo-Riipinen
9. PS  Maria Landén  Raimo Mattsson

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Matias Turkkila
 Varapuheenjohtaja Dennis Pasterstein

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 271
Val av ledamöter i direktionen för trafikaffärsverket för mandattiden 
som börjar år 2017

HEL 2017-003131 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i direktio-
nen för trafikaffärsverket enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Laura Rissanen  Joona Haavisto
2. Saml.  Tuomo Luoma  Kristiina Anunti
3. Saml.  Perttu Hillman  Katja Ivanitskiy
4. Gröna  Jessica Karhu  Niklas Kaskeala
5. Gröna  Leo Stranius  Laura Euro
6. Gröna  Atte Harjanne  Lilja Tamminen
7. SDP  Kirsi Sutton  Petri Ijäs
8. SDP  Stefan Loman  Heidi From
9. VF  Anu Suoranta  Markku Saarinen

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Laura Rissanen
 Vice ordförande Anu Suoranta

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Direktionen för trafikaffärsverket svarar för uppgifterna i verksamhets-
området för trafikaffärsverket. Trafikaffärsverket hör till stadsmiljösek-
torn. 

Till stadsmiljösektorn hör trafikaffärsverket, som sköter metrotrafiken, 
spårvägstrafiken, den sjötrafik som hör till kollektivtrafiken och den där-
till anslutna infrastrukturen för kollektivtrafik. Trafikaffärsverket lyder un-
der direktionen för trafikaffärsverket. 

Direktionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersätta-
re. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i direktionen för 
sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en 
vice ordförande för direktionen bland dess ordinarie ledamöter. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)
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Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
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nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 596

HEL 2017-003131 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitok-
sen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Laura Rissanen  Joona Haavisto
2. Kok.  Tuomo Luoma  Kristiina Anunti
3. Kok.  Perttu Hillman  Katja Ivanitskiy
4. Vihr.  Jessica Karhu  Niklas Kaskeala
5. Vihr.  Leo Stranius  Laura Euro
6. Vihr.  Atte Harjanne  Lilja Tamminen
7. SDP  Kirsi Sutton  Petri Ijäs
8. SDP  Stefan Loman  Heidi From
9. Vas.  Anu Suoranta  Markku Saarinen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Laura Rissanen
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 Varapuheenjohtaja Anu Suoranta

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 272
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för mandattiden som 
börjar 2017

HEL 2017-003132 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse tretton ledamöter och tretton personliga ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. SDP  Biträdande borgmästaren för 

kultur- och fritidssektorn
 Niilo Toivonen

2. Saml.  Arja Karhuvaara  Joel Harkimo
3. Saml.  Laura Varjokari  Raine Luomanen
4. Saml.  Otto Meri  Jenni Pajunen
5. Saml.  Heimo Laaksonen  Heidi Ruhala
6. Gröna  Mari Holopainen  Hannu Oskala
7. Gröna  Elina Moisio  Päivi Meros
8. Gröna  Jussi Chydenius  Johanna Sydänmaa
9. SDP  Mikael Jungner  Elisa Gebhard
10. VF  Sami Muttilainen  Jani Valpio
11. SFP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Simon Granroth
12. C  Terhi Peltokorpi  Eeva Kärkkäinen
13. KD  Mika Ebeling  Hanna-Kaisa Simojoki

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Biträdande borgmästaren för kultur- 
och fritidssektorn

 Vice ordförande Arja Karhuvaara

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
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Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Kultur- och fritidsnämnden är en sektornämnd, som sköter uppgifterna i 
kultur- och fritidssektorn. 

Kultur- och fritidssektorn upprätthåller och förbättrar möjligheterna för 
helsingforsare i olika åldrar till mentalt och fysiskt välbefinnande, bild-
ning och aktivt medborgarskap och stöder Helsingfors livskraft. Sektorn 
är ansvarig för biblioteksmaterialet, musei- och konstmuseisamlingarna 
och upprätthållandet av kulturarvet. Sektorn sköter de myndighetsupp-
gifter som hänför sig till värnandet om kulturmiljön. Kultur- och fritids-
sektorn lyder under kultur- och fritidsnämnden. 

Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för kultur- 
och fritidssektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har en per-
sonlig ersättare. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i 
nämnden för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice 
ordförande för nämnden bland dess ordinarie ledamöter.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)
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Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)
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Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
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personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 601

HEL 2017-003132 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. SDP  kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialan apulaispormestari
 Niilo Toivonen
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2. Kok.  Arja Karhuvaara  Joel Harkimo
3. Kok.  Laura Varjokari  Raine Luomanen
4. Kok.  Otto Meri  Jenni Pajunen
5. Kok.  Hemppa Laaksonen  Heidi Ruhala
6. Vihr.  Mari Holopainen  Hannu Oskala
7. Vihr.  Elina Moisio  Päivi Meros
8. Vihr.  Jussi Chydenius  Johanna Sydänmaa
9. SDP  Mikael Jungner  Elisa Gebhard
10. Vas.  Sami Muttilainen  Wallu Valpio
11. RKP  Silja Borgarsdóttir Sandelin  Simon Granroth
12. Kesk.  Terhi Peltokorpi  Eeva Kärkkäinen
13. KD  Mika Ebeling  Hanna-Kaisa Simojoki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
apulaispormestari

 Varapuheenjohtaja Arja Karhuvaara

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 273
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för 
mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-003133 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i kultur- 
och fritidsnämndens kultursektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Jenni Pajunen  Lasse Pipinen
2. Saml.  Elisa Tarkiainen  Jukka Mattila
3. Saml.  Timo Vuori  Sirpa Kivilaakso
4. Gröna  Hannu Oskala  Marianne Niemelä
5. Gröna  Pauliina Lehtinen  Aino Toiviainen-Koskinen
6. Gröna  Satu Silvo  Ville Ylikahri
7. SDP  Elisa Gebhard  Tuomo Valokainen
8. VF  Otso Kantokorpi  Katja Niemi
9. Pir.  Petrus Pennanen  Satu Immonen

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Elisa Gebhard
 Vice ordförande Jenni Pajunen

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Kultur- och fritidsnämnden har en kultursektion, som för sin del ställer 
upp mål för kultur- och fritidssektorns kulturservicehelhet och följer hur 
målen nås, ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudgeten och 
verksamhetsplanen och sköter de uppgifter som hänför sig till fördel-
ningen av understöd avsedda för konst- och kulturverksamhet och för 
genomförande av kulturpolitiken. Kultursektionen sköter dessutom god-
kännandet av läroplaner för den grundläggande konstundervisningen.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och er-
sättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
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samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
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3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 602

HEL 2017-003133 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuurijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Jenni Pajunen  Lasse Pipinen
2. Kok.  Elisa Tarkiainen  Jukka Mattila
3. Kok.  Timo Vuori  Sirpa Kivilaakso
4. Vihr.  Hannu Oskala  Marianne Niemelä
5. Vihr.  Pauliina Lehtinen  Aino Toiviainen-Koskinen
6. Vihr.  Satu Silvo  Ville Ylikahri
7. SDP  Elisa Gebhard  Tuomo Valokainen
8. Vas.  Otso Kantokorpi  Katja Niemi
9. Pir.  Petrus Pennanen  Satu Immonen
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Elisa Gebhard
 Varapuheenjohtaja Jenni Pajunen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 274
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för 
mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-003135 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i kultur- 
och fritidsnämndens idrottssektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Joel Harkimo  Kristiina Ilvonen
2. Saml.  Heidi Ruhala  Panu Hämäri
3. Saml.  Pekka Löfman  Jonna Temonen
4. Gröna  Johanna Sydänmaa  Joonas Lyytinen
5. Gröna  Joonas Kolehmainen  Nina Miettinen
6. SDP  Leila Vasama  Harri Laiho
7. SDP  Jukka Järvinen  Sanna-Mari Oranen
8. VF  Zahra Abdulla  Markus Lehtola
9. Sannf.  Marika Sorja  Jari Laukas

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Joel Harkimo
 Vice ordförande Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Kultur- och fritidsnämnden har en idrottssektion, som för sin del ställer 
upp mål för kultur- och fritidssektorns idrottsservicehelhet och följer hur 
målen nås, ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudgeten och 
verksamhetsplanen och sköter de uppgifter som hänför sig till fördel-
ningen av understöd avsedda för idrottsverksamhet och för genomfö-
rande av idrottspolitiken.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och er-
sättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
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samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,
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3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
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Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 603

HEL 2017-003135 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok  Joel Harkimo  Kristiina Ilvonen
2. Kok.  Heidi Ruhala  Panu Hämäri
3. Kok.  Pekka Löfman  Jonna Temonen
4. Vihr.  Johanna Sydänmaa  Joonas Lyytinen
5. Vihr.  Joonas Kolehmainen  Nina Miettinen
6. SDP  Leila Vasama  Harri Laiho
7. SDP  Jukka Järvinen  Sanna-Mari Oranen
8. Vas.  Zahra Abdulla  Markus Lehtola
9. PS  Marika Sorja  Jari Laukas
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Joel Harkimo
 Varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 275
Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för 
mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-003136 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion en-
ligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Saml.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Saml.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Gröna  Mari Holopainen  Tommi-Juhani Jokinen
5. Gröna  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. VF  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. Sannf.  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Mari Holopainen
 Vice ordförande Niilo Toivonen

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Otso Kivekäs föreslog Tommi-Juhani Jokinen till ersättare 
för Mari Holopainen i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
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Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion en-
ligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Saml.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Saml.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Gröna  Mari Holopainen   
5. Gröna  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. VF  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. Sannf.  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

 Ordförande Mari Holopainen
 Vice ordförande Niilo Toivonen

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.
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Kultur- och fritidsnämnden har en ungdomssektion, som för sin del stäl-
ler upp mål för kultur- och fritidssektorns ungdomsservicehelhet och föl-
jer hur målen nås, ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudge-
ten och verksamhetsplanen och sköter de uppgifter som hänför sig till 
fördelningen av understöd avsedda för ungdomsarbetet och för genom-
förande av ungdomspolitiken. Ungdomssektionen följer dessutom hur 
påverkanssystemet för unga och de ungas initiativrätt tillgodoses i sta-
den.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och er-
sättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.
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De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.
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Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 604

HEL 2017-003136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Riina Kasurinen  Konsta Nupponen
2. Kok.  Sebastian Franckenhaeuser  Helena Kantola
3. Kok.  Dennis Hamro-Drotz  Nina Sillantaka
4. Vihr.  Mari Holopainen   
5. Vihr.  Pauliina Saares  Juho Heikkilä
6. SDP  Niilo Toivonen  Riku Vainio
7. Vas.  Kalle Polkutie  Heta Hölttä
8. PS  Toni Ahva  Selma Mäkitalo
9. FP  Kukka Eskola  Pazilaiti Simayijiang

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Mari Holopainen
 Varapuheenjohtaja Niilo Toivonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 276
Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden 
som börjar 2017

HEL 2017-003137 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse tretton ledamöter och tretton personliga ersättare i 
social- och hälsovårdsnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Gröna  biträdande borgmästaren för 

social- och hälsovårdsväsen-
det

 Meri Haahtela

2. Saml.  Seija Muurinen  Markus Kalliola
3. Saml.  Daniel Sazonov  Pia Hytönen
4. Saml.  Sami Heistero  Maritta Hyvärinen
5. Gröna  Tuomas Tuure  Laura Nordström
6. Gröna  Kati Juva  Hannu Tuominen
7. SDP  Karita Toijonen  Esa Lehtopuro
8. SDP  Tapio Bergholm  Susanna Vilkamaa
9. VF  Saku Etholén  Sandra Hagman
10. Sannf.  Mari Rantanen  Ilkka Hirsimäki
11. SFP  Cecilia Ehrnrooth  Johan Lund
12. FP  Katju Aro  Heidi Ahola
13. Pir.  Leo Bergman  Ahto Apajalahti

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande biträdande borgmästaren för social- 
och hälsovårdsväsendet

 Vice ordförande Karita Toijonen

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289
tiina.teppo(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Social- och hälsovårdsnämnden är en sektornämnd, som sköter uppgif-
terna i social- och hälsovårdssektorn. 

Social- och hälsovårdssektorn har till uppgift att ordna och tillhandahål-
la social- och hälsovårdstjänster. Sektorn skapar med hjälp av social- 
och hälsovårdstjänster förutsättningar att upprätthålla och förbättra häl-
san och välbefinnandet, främjar egen aktivitet och gemensamt ansvar 
och förebygger och minskar sociala problem och hälsoproblem och bi-
effekterna av sådana. Sektorn sköter också de uppgifter som enligt häl-
so- och sjukvårdslagen ska skötas av hälsovårdscentraler, läkemedels-
försörjningen vid institutionerna inom social- och hälsovårdsväsendet 
och den övriga läkemedelsförsörjning som ankommer på social- och 
hälsovårdsväsendet. Social- och hälsovårdssektorn lyder under social- 
och hälsovårdsnämnden. 

Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för social- 
och hälsovårdssektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har 
en personlig ersättare. Minst en ledamot och dennas ersättare i nämn-
den ska företräda den svenska språkgruppen. Stadsfullmäktige väljer 
ledamöterna och ersättarna i nämnden för sin mandattid. Stadsfullmäk-
tige väljer dessutom en vice ordförande för nämnden bland dess ordi-
narie ledamöter.
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Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som
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1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.
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Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 605

HEL 2017-003137 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr.  sosiaali- ja terveystoimialan 

apulaispormestari
 Meri Haahtela

2. Kok.  Seija Muurinen  Markus Kalliola
3. Kok.  Daniel Sazonov  Pia Hytönen
4. Kok.  Sami Heistero  Maritta Hyvärinen
5. Vihr.  Tuomas Tuure  Laura Nordström
6. Vihr.  Kati Juva  Hannu Tuominen
7. SDP  Karita Toijonen  Esa Lehtopuro
8. SDP  Tapio Bergholm  Susanna Vilkamaa
9. Vas.  Saku Etholén  Sandra Hagman
10. PS  Mari Rantanen  Ilkka Hirsimäki
11. RKP  Cecilia Ehrnrooth  Johan Lund
12. FP  Katju Aro  Heidi Arola
13. Pir.  Leo Bergman  Ahto Apajalahti

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari

 Varapuheenjohtaja Karita Toijonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti, että 

 Marcus Rantalan ehdotuksesta Cecilia Ehrnroothin varajäseneksi 
valitaan Johan Lund ja 

 Pilvi Torstin ehdotuksesta Jorma Bergholmin sijasta jäseneksi vali-
taan Tapio Bergholm.

Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 277
Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämndens sektion för 
mandattiden som börjar 2017

HEL 2017-003138 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid utse nio ledamöter och nio personliga ersättare i social- 
och hälsovårdsnämndens sektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml.  Pia Hytönen  Markus Kalliola
2. Saml.  Mikko Savelius  Emilia Knaapi
3. Gröna  Kati Juva  Leena Riittinen
4. Gröna  Jari J. Marjanen  Sonja Alanko
5. SDP  Jouko Malinen  Katariina Styrman
6. VF  Mira-Veera Auer  Antti Vainionpää
7. VF  Tuula Sundman  Seppo Paakkinen
8. Sannf.  Aleksi Niskanen  Anne-Mari Säteri
9. KD  Tuulikki Vuorinen  Elie El-Khouri

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

 Ordförande Kati Juva
 Vice ordförande Pia Hytönen

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Social- och hälsovårdsnämnden har en sektion för vissa ärenden som 
gäller ändringssökande i social- och hälsovårdssektorn och för andra 
myndighetsärenden.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och er-
sättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)
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Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
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nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
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lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 606

HEL 2017-003138 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Pia Hytönen  Markus Kalliola
2. Kok.  Mikko Savenius  Emilia Knaapi
3. Vihr.  Kati Juva  Leena Riittinen
4. Vihr.  Jari J. Marjanen  Sonja Alanko
5. SDP  Jouko Malinen  Katariina Styrman
6. Vas.  Mira-Veera Auer  Antti Vainionpää
7. Vas.  Tuula Sundman  Seppo Paakkinen
8. PS  Aleksi Niskanen  Anne-Mari Säteri
9. KD  Tuulikki Vuorinen  Elie El-Khouri

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Kati Juva
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 Varapuheenjohtaja Pia Hytönen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 278
Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden som 
börjar år 2017

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag för 
sin mandattid välja tio medlemmar och personliga suppleanter för dem i 
delegationen för polisen enligt följande:

   Medlem  Suppleant
1. Saml.  Atte Kaleva  Helena Lauriala
2. Saml.  Tiina Hieta  Maunu Idänpään-Heikkilä
3. Saml.  Marika Lahti  Pekka Holopainen
4. Saml.  Dani Niskanen  Susanna Ngene
5. Gröna  Atte Harjanne  Riikka Suominen
6. Gröna  Kirsi Helin  Abdulkadir Isak
7. Sannf.  Tuula Salo  Kimmo Kokkila
8. SFP  Ville Kohvakka  Sara Henriksson
9. C  Anil Rampal  Timo Latikka
10. KD  Tuija Mäntynen  Paula Ahonen

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
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Helsingin poliisilaitos Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 32 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) utses ledamöterna i 
kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott 
vid ett sammanträde som fullmäktige håller i juni månad.

Med stöd av polisförvaltningsförordningen (158/1996) finns det i anslut-
ning till en polisinrättning en delegation för polisen.

Polisstyrelsen fastställer antalet medlemmar i delegationen för polisen. 
Varje medlem har en personlig suppleant. Kommunfullmäktige väljer 
delegationens medlemmar för sin mandattid. Dessutom hör chefen för 
polisinrättningen till delegationen.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. 
Den som hör till polisens personal kan dock inte vara ordförande eller 
vice ordförande.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäkti-
ge, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, personer 
som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ samt 
andra personer som har valts att sköta kommunala förtroendeuppdrag. 
En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av 
sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är dock inte kom-
munal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

På en person som kommunen har valt att sköta ett statligt förtroende-
uppdrag tillämpas vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)
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Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget. 

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie leda-
möter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelseta-
len.
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Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingin poliisilaitos Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Tarkastusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 607

HEL 2017-003847 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelu-
kuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Atte Kaleva  Helena Lauriala
2. Kok.  Tiina Hieta  Maunu Idänpään-Heikkilä
3. Kok.  Marika Lahti  Pekka Holopainen
4. Kok.  Dani Niskanen  Susanna Ngene
5. Vihr.  Atte Harjanne  Riikka Suominen
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6. Vihr.  Kirsi Helin  Abdulkadir Isak
7. PS  Tuula Salo  Kimmo Kokkila
8. RKP  Ville Kohvakka  Sara Henriksson
9. Kesk.  Anil Rampal  Timo Latikka
10. KD  Tuija Mäntynen  Paula Ahonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

29.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Laura Rissasen ehdotuksesta, et-
tä Tiina Hietan varajäseneksi valitaan Maunu Idänpään-Heikkilä.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi
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§ 279
Gruppmotion av Gröna fullmäktigegruppen om motarbetande av 
olikvärdighet mellan områden

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av Gröna fullmäktigegruppen väckta motionen vara slutligt behand-
lad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Gröna fullmäktigegruppen föreslår på de grunder som nämns i grupp-
motionen (17.2.2016) att det innan budgeten för år 2017 presenteras 
ska göras en utredning om de effektivaste sätten att motarbeta segre-
gation bland barn i olika områden i Helsingfors. Utredningen ska omfat-
ta utbildningsväsendet och barnomsorgen men också idrottsförvaltning-
en, ungdomsväsendet, byggnadskontoret och stadens verksamhet i öv-
rigt. Saken kan skötas av utbildningsverket och barnomsorgsverket i 
samråd, och forskare på området och andra förvaltningar bör höras. 
Enligt motionen bör det också planeras hur uppföljningen ska ske när 
det gäller frågan om hur effektiva sätten är.

Stadsfullmäktige beslutade 28.9.2016 (§ 241) återremittera ärendet för 
ny beredning på det sätt som framgår av beslutshistorien mer i detalj. I 
motiveringarna till förslaget till återremiss föreslogs det stadsstyrelsen 
att det före ramförhandlingarna för budgeten våren 2017 ska göras en 
utredning om de effektivaste sätten att motarbeta segregation bland 
barn i de olika områdena i Helsingfors.

Stadsstyrelsen konstaterar att förebyggande av segregation och de oli-
ka sätten för detta ändamål har utvärderats och utretts i olika områden i 
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Helsingfors som en del av bedömningen av verkställandet och effekter-
na av strategiprogrammet 2013–2016 och beredningen av stadsstrate-
gin för fullmäktigeperioden 2017–2021.

Stadsstyrelsen konstaterar i fråga om beredningstidtabellen att ef-
tersom kommunalvalet flyttades till våren 2017 och fullmäktigeperioden 
börjar 1.6.2017 skjuts ramförhandlingarna som tidigare förts på våren 
till de nya fullmäktigegrupper som börjar sin verksamhet 1.6.2017.

Beredningsprocessen för stadsstrategin för fullmäktigeperioden 2017–
2021 presenterades i stadsstyrelsens aftonskola 6.2.2017. Tjänstebe-
redningen av stadsstrategin inleddes i början av 2017 för att möjliggöra 
politiskt strategiarbete för de nya stadsfullmäktige omedelbart när full-
mäktigeperioden börjar. Meningen är att ett strategiutkast och bak-
grundsmaterialet för fullmäktigeseminariet ska beredas för de nya 
stadsfullmäktige före början av juni. För den nya stadsstyrelsen bereds 
ramen för budgeten 2018 före ingången av juni. Härigenom är det möj-
ligt att i ramförhandlingarna ha tillgång även till de uppgifter och förslag 
i fråga om segregation som beretts för stadsstrategin.

I fråga om verkställandet av strategiprogrammet 2013–2016 fick stads-
fullmäktige för seminariet 2–3.2.2017 ett relativt vidlyftigt material om 
stadens verksamhetsmiljös tillstånd, genomförandet av åtgärderna i 
strategiprogrammet och strategiprogrammets effektivitet.

I förvaltningarnas och affärsverkens bedömningar av hur strategipro-
grammet 2013–2016 verkställts angavs bl.a. följande åtgärder för före-
byggande av segregation bland barn. Dessutom rapporterar förvalt-
ningarna följande som kompletterande redogörelse:

Social- och hälsovårdsverket

Social- och hälsovårdsverket konstaterade att verket har lyckats bra 
med att hjälpa barn och unga i deras närmiljö och deltagit i fostringsge-
menskapen med de övriga aktörerna. Genom nyinriktning av service 
har verket minskat långvariga klientskap inom barnskyddet och place-
ringar utom hemmet. I samarbete med barnomsorgstjänsterna har soci-
al- och hälsovårdsverket etablerat en verksamhetsmodell som stöder 
barnens välbefinnande som helhet. De som inte kommer till regelbund-
na kontroller på rådgivningsbyrån kallas in för kontroll två gånger om 
året, och barnskyddet kontaktas vid behov. Också i mun- och tandvår-
den har verket byggt upp en process för att påminna dem som inte 
kommit till kontroll för barn i skolåldern. Inom studerandehälsovården 
kallas elever aktivt till hälsokontroll, och ungdomar utanför arbete och 
utbildning styrs till hälsokontroll genom socialarbete bland unga och vid 
alla evenemang där ungdomar träffas. Barnskyddet och utbildnings- 
och barnomsorgsverket har byggt upp en gemensam verksamhetsmo-
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dell i syfte att stöda barn och unga som riskerar att bli utslagna. Model-
len utnyttjas aktivt och bedöms regelbundet.

Det har varit möjligt att minska antalet placeringar av barn utom hem-
met genom att utveckla och öka hemtjänster, genom planerat socialar-
bete, genom att bygga upp en gemensam verksamhetsmodell med 
missbrukar- och mentalvårdstjänsterna för bedömning av missbruks- 
och mentalproblem hos föräldrar till barnklienter inom barnskyddet, ge-
nom att inrikta förebyggande utkomststöd till barnfamiljer (bl.a. för att 
stöda barnens hobbyer), genom att inrikta socialhandledning för att stö-
da utbildningsverkets OTE-undervisning och genom att i samarbete 
mellan många aktörer öka hembesök under graviditetstiden enligt klien-
ternas behov. Placeringarna av barn utom hemmet har minskat med 9 
% under åren 2013–2015.

Utbildningsverket

Ur utbildningsverkets perspektiv har OTE-undervisningen varit ett re-
sultatrikt sätt att förebygga avhopp. OTE-undervisningen är en gemen-
sam verksamhetsmodell för undervisningen och barnskyddet som byg-
ger på att en speciallärare med behörighet i övergripande specialun-
dervisning och en socialhandledare inom barnskyddet arbetar som ar-
betspar. OTE-undervisningen riktas till elever i årskurserna 7–9 i grund-
skolan som behöver starkare stöd för att slutföra den grundläggande 
utbildningen. Med hjälp av OTE-undervisningen har ungdomar kommit 
in på andra stadiet och nästan alla har fått en studieplats.

En annan verksamhetsform som minskar avhopp är den flexibla grund-
läggande utbildningen, den s.k. JOPO-verksamheten, som förverkligas 
i samarbete mellan utbildnings- och ungdomsväsendet. Ungdomsleda-
ren har en viktig roll inom JOPO-verksamheten i att handleda eleven till 
arbetslivet. Undervisningen ordnas i smågrupper i skolan, på arbets-
platser och i andra inlärningsmiljöer i multiprofessionellt samarbete 
med hjälp av stöd- och rådgivningstjänster. Den flexibla grundläggande 
utbildningen är avsedd för ungdomar i risk att bli utslagna med anled-
ning av låg skolmotivation.

Utvecklingen mot att de olika områdena och skolorna får olika status 
har för sin del minskat genom skolnätslösningar, samarbete mellan 
skolor och reglering av elevantagningen (det maximala antalet elever i 
skolorna slås fast). Ett utbildningspolitiskt mål för granskningar av skol-
nätet har varit enhetliga grundskolor med minst två parallella årskurser. 
Genom sammanslagning av skolor har det varit möjligt att bilda större 
elevantagningsområden och därigenom påverka elevantagningsområ-
dets egenskaper. Det mest negativa sambandet med inlärningsresulta-
ten har andelen socialt bostadsbestånd i området, en låg utbildningsni-
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vå hos vuxenbefolkningen i området och andelen invånare med främ-
mande modersmål. Till exempel andelen vuxna invånare med högsko-
leexamen varierar i fråga om både årskurserna 1–6 och 7–9 inom den 
grundläggande utbildningen från ungefär 6 procent till dryga 40 pro-
cent. De områdesvisa skillnaderna inom den grundläggande utbildning-
en syns också i att elevernas stödbehov har ökat. Eftersom inlärnings-
resultaten i skolorna mycket kraftigt hänger ihop med områdets egen-
skaper är det möjligt att genom granskning av elevantagningsområdet 
inverka även på jämlikheten inom utbildningen. År 2016 har utbild-
ningsverket ökat samarbetet med stadsplaneringen och planläggningen 
eftersom stadsstrukturen och dess utveckling skapar områdesstruktu-
ren.

Andelen grundskoleelever som väljer sin egen närskola har ökat. Våren 
2016 valde drygt 87 % av eleverna i årskurs 1 i Helsingfors skolan i sitt 
eget elevantagningsområde och samma gällde nästan 77 % av elever-
na i årskurs 7.

I grundskolorna har modeller för integrativ och inklusiv undervisning 
byggts upp. Målet är att så många elever som möjligt kan studera i sin 
egen närskola. Den förberedande undervisningen inom nybörjarunder-
visningen förverkligas inklusivt utgående från att alla elever inom den 
förberedande undervisningen i årskurserna 1 och 2 går i sin närskola. 
Den inklusiva modellen stöder integrationen hos barn med invandrar-
bakgrund bättre än i nuläget eftersom barnet kan gå i sin närskola och 
då skapa vänskapsförhållanden med andra barn i närområdet. Sedan 
hösten 2017 har alla elever i årskurserna 1 och 2 i regel fått förbere-
dande undervisning i sin egen närskola med hjälp av s.k. anslag för po-
sitiv särbehandling. Specialundervisningen syftar till att öka den relativa 
andelen integrationselever av alla elever som får särskilt stöd och att 
skapa nya flexibla strukturer som stärker integrationen av specialklas-
ser i klasser inom den allmänna undervisningen.

Det ökade antalet barn med invandrarbakgrund förutsätter dessutom 
en ny slags verksamhetskultur med gemenskap och att personalens 
kompetens ska utvecklas. Med särskilda anslag beviljade av stadssty-
relsen byggde utbildningsverket år 2016 upp en modell för mångspråki-
ga handledare. Inom ramen för modellen har man utvecklat nytt slags 
handledning på många språk. Med finansieringen anställde utbildnings-
verket fem mångspråkiga handledare som alla är verksamma i olika 
områden och i flera grundskolor. Varje handledare har 4–5 huvudsko-
lor. Fyra av handledarna har somali och en av dem har arabiska som 
modersmål. Verksamheten riktas till elever och familjer som behöver 
stöd med integrationen. De mångkulturella handledarna har en viktig 
roll i integrationen, i samarbetet med hemmen och i den allmänna 
handledningen för eleven. Detta stärker elevens egen kulturkunskap 
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och gör det finländska utbildningssystemet samtidigt mer bekant för fa-
miljen.

Grundskolorna har haft gemensamma praxis inom ingripande vid från-
varo sedan 2014. Olovlig frånvaro har minskat snabbt i synnerhet bland 
elever i årskurserna 7–9. Också bland elever med främmande moders-
mål har frånvaron kommit till samma nivå som bland elever som talar 
de inhemska språken. På basis av den senaste skolhälsoundersök-
ningen har skolkningen bland elever i årskurserna 8 och 9 minskat, ele-
verna blir oftare hörda i skolorna, fler elever motionerar på fritiden och 
det är mer allmänt att få hjälp med svårigheterna i skolgången. En an-
ledning till bekymmer är att drogförsöken har ökat.

Inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen på hela sta-
dens nivå följer den nationella nivån eller är något bättre på basis av 
riksomfattande prov. Riksomfattande prov har genomförts i matematik, 
naturvetenskap och hälsokunskap under de senaste fem åren. Inom 
gymnasieutbildningen har resultaten i studentskrivningarna i de obliga-
toriska ämnena varit bättre än på den nationella nivån i genomsnitt.

Största delen av ungdomarna i Helsingfors har det bra. Nio av tio ung-
domar upplever att de hanterar sin vardag bra och ungdomarna vet i 
huvudsak vem de ska vända sig till vid svårigheter. Ungdomar upplever 
att de har goda möjligheter att stärka sina kunskaper i de frågor de är 
intresserade av och att rikta sig till de branscher som de tycker är in-
tressanta. Var tionde ung människa har dock svårigheter att klara sig i 
sitt liv. Problemen beror på bl.a. inlärnings- och koncentrationssvårig-
heter, psykiska problem och olika utmanande livssituationer. Elev-
vårdspersonalen i skolorna tillhandahåller tjänster med låg tröskel i 
skolorna. I allokeringen av resurser har det inte varit möjligt att i stor ut-
sträckning beakta skillnaderna mellan olika områden. Bristen på tjäns-
ter med låg tröskel har varit ett problem i synnerhet inom de psykiatris-
ka tjänsterna.

Utbildningsverket rapporterar att utbildningsgarantin har verkställts med 
framgång. Med hjälp av tilläggsplatser inom yrkesutbildningen, utbild-
ningen i övergångsskedet och verksamheten vid öppna yrkesinstitutet 
har det varit möjligt för staden att erbjuda en studieplats för alla ungdo-
mar som går ut grundskolan. Den ökade olikvärdigheten inom utbild-
ningen på andra stadiet kan minskas genom att erbjuda förberedande 
och orienterande utbildning före gymnasie- och yrkesutbildningen. Den 
förberedande utbildningen för gymnasiestudier är avsedd för invandra-
re och ungdomar med främmande modersmål. Den förberedande ut-
bildningen för yrkesstudier lämpar sig för ungdomar och unga vuxna 
som söker sin egen utbildnings- och karriärstig. Yrkesinstitutet Stadin 
ammattiopisto tillhandahåller öppna studier som gör det möjligt att börja 
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individuella yrkesstudier och bekanta sig med olika branscher. Dess-
utom är verkstäderna för unga ett alternativ för att stärka kunskaperna 
och färdigheterna före studier.

Inom yrkesutbildningen gör man med alla studerande upp en personlig 
studieplan enligt vilken studeranden fortskrider i sina studier. Den per-
sonliga studieplanen upprättas med beaktande av studerandens indivi-
duella utgångspunkter och behov. Stödet för inlärningen och speciallä-
rarresursen betonas flexibelt enligt behov. Det är möjligt för studeran-
den att inleda studierna också mitt under läsåret. Alla studerande har 
rätt att använda studerandevårdstjänster (kurator, psykolog och hälso-
vård). Inom studerandevårdstjänsterna satsar man på gemenskapliga 
tillvägagångssätt som främjar studerandenas välbefinnande och före-
bygger problem.

Projektet Navigatorn har som mål att erbjuda rådgivning och handled-
ning speciellt för ungdomar som riskerar att förbli utanför arbete och ut-
bildning. I projektet strävar man att identifiera tjänsternas skuggområ-
den för att kunna hjälpa i synnerhet de ungdomar som är i risk att bli ut-
slagna att hitta sin egen stig till utbildning och arbete. Navigatorn syftar 
till att komplettera de befintliga tjänsterna, inte att ersätta dessa.

Undervisningsbranschen och utbildningstemat har varit konkret närva-
rande under projektperioden för Navigatorn Helsingfors tack vare sam-
arbetet med utbildningsverket. Utbildningsverket har haft både en studi-
ehandledare och en speciallärare med i projektet på heltid och en am-
bulerande studiehandledare på deltid. Dessutom har ungdomarna i 
projektet haft tillgång till ett brett urval av olika utbildningar och individu-
ella vägar för att börja med studier. I Navigatorn har anställda inom un-
dervisningsbranschen tillsammans med Navigatorns andra anställda 
byggt upp branschövergripande rådgivning och handledning, kommit 
med sin egen kompetens inom undervisningen för andra och tagit den-
na till nya miljöer.

Barnomsorgsverket

Barnomsorgsverket konstaterade att verket under strategiperioden har 
lyckats att utveckla sådana tillvägagångssätt som upprätthåller barnens 
välbefinnande och hälsa och med vilka det är möjligt att minska hälso-
skillnaderna mellan barn i skolåldern.

I uppföljningen av barnens välbefinnande har man lyckats i hälsokon-
trollerna för barn i fyra års ålder som förverkligas i samarbete med råd-
givningsbyrån. Helhetskartläggningen har kompletterats med inter-
vjufrågor för barn. Man får bättre kunskap om barnens erfarenheter och 
kan vid behov snabbt ingripa i de faktorer som påverkar barnens välbe-
finnande.
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Tillsammans med rådgivningsbyrån och tand- och munvården har ver-
ket byggt upp en alternativ modell för hälsokontroll för barn i tre års ål-
der som baserar sig på att hälsokontrollen förverkligas på daghem och 
föräldrarna har möjlighet att diskutera frågor som hänför sig till barnets 
utvecklingsfas tillsammans med andra föräldrar. Modellen utnyttjas på 
alla de daghem i de södra barnomsorgsområdena i vilka ett tillräckligt 
antal barn anmäls till daghem. Modellen utvidgades till barnomsorgs-
områdena Mellungsbacka och Malm-Bocksbacka år 2017.

Barnens dagliga motion inomhus, utomhus, på gården och i naturen 
har ökat på många sätt. Verksamheten har bedömts och inlärningsmil-
jöerna har utvecklats. Barnomsorgsverket har varit med om ett riksom-
fattande program Ilo kasvaa liikkuen. Under år 2016 har också familjer 
deltagit i att planera hur barnens dagliga motionsbehov kan uppfyllas.

Anslaget för positiv särbehandling har under strategiperioden höjts från 
0,85 miljoner euro så att anslaget år 2017 uppgår till sammanlagt 1,3 
miljoner euro. Anslaget har utnyttjats för att öka den pedagogiska kom-
petensen, anställa mer personal och utveckla verksamheten på dag-
hem och i lekparker i de områden där riskfaktorerna för utslagning 
bland barn och familjer är stora. Med anslaget har barnomsorgsverket 
fått sammanlagt 22 tilläggsanställningar, såsom specialassistenter och 
barnträdgårdslärare. Dessutom har kompetensen ökat med samman-
lagt 52 anställningsändringar.

I början av följande verksamhetsperiod bildas två integrerade special-
grupper i öster (Fallbacka och Nordsjö) på basis av iakttagelserna i in-
terna auditeringar och resultaten av Helsingfors universitets undersök-
ning "Lasten kehittyminen ja oppiminen sekä henkilökunnan työhyvin-
vointi päiväkotien integroiduissa erityisryhmissä" om utveckling och in-
lärning hos barn och personalens välbefinnande i integrerade special-
grupper på daghem som gällde de integrerade specialgrupperna i 
Helsingfors. Kostnaderna för att anställa specialträdgårdslärare för 
grupperna betalas med anslaget för positiv särbehandling.

Ungdomscentralen

Vid ungdomscentralen har antalet sommarjobb för ungdomar under 18 
år ökat. Strategiprogrammets mål var att öka sommarjobbsmöjligheter-
na för ungdomar under 18 år tillsammans med företag och den tredje 
sektorn. Målet uppnåddes bra eftersom antalet sommarjobb för unga 
har ökat under verkställandet av strategiprogrammet.

På initiativ av kärngruppen för påverkningssystemet Krut för unga tog 
Helsingfors stad sommaren 2015 i bruk sommarsedeln för ungdomar i 
årskurs 9 som utvidgades till hela åldersgruppen efter försök. År 2016 
delades sommarsedeln ut till sammanlagt 5 167 ungdomar. Med hjälp 
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av sedeln fick 1 295 elever i årskurs 9, dvs. 25 % av åldersklassen, 
sommarjobb. Sommarsedeln möjliggjorde mer än 800 nya sommarjobb 
för unga. Nästan 60 % av arbetsgivarna meddelade att de inte hade 
anställt ungdomar utan sommarsedeln. En del av arbetsgivarna anställ-
de flera ungdomar med sommarsedeln. Sommarsedeln motiverade 
dessutom många arbetsgivare att anställa just en ung människa. Som-
marsedeln har fått ett utmärkt mottagande bland såväl ungdomar och 
skolor som arbetsgivare. Sommarsedeln har gjort det möjligt för små 
företag att anställa sommarjobbare som ännu har bara lite arbetserfa-
renhet.

Antalet ungdomar anställda inom ungdomscentralens sommarfunktio-
ner har ökat under 2013–2016. Ungdomscentralen anställde med per-
sonalavdelningens anslag 57 ungdomar år 2013, 73 ungdomar år 
2014, 130 ungdomar år 2015 och år 2016 fick man finansiering för 250 
ungdomar. Under de två senaste åren har det förts statistik över ung-
domar i 13–25 års ålder anställda med ungdomscentralens egen finan-
siering. Antalet var sammanlagt 126 ungdomar år 2016 och 118 ungdo-
mar år 2015. Sommaren 2016 hade ungdomscentralen sammanlagt 
357 sommarjobbare i 13–25 års ålder. Enligt statistiken var 2 016 av 
dessa i 13–17 års och 141 i 18–25 års ålder.

Att ha möjlighet till en hobby i enlighet med strategiprogrammet före-
bygger för sin del ojämlikhet. Jämfört med fullmäktigeperiodens början 
har ungdomarnas hobbymöjligheter förbättrats som helhet. Jämlikheten 
mellan ungdomar med olika utgångspunkter och möjligheterna till hob-
byer har ökat. Fritidsverksamhetens effekter påvisas i undersöknings-
resultaten från projektet Bra fritid (vapari.munstadi.fi) som är gemen-
samt för ungdomscentralen, utbildningsverket och faktacentralen. I pro-
jektet testades en verksamhetsmodell som gick ut på att en skolklass 
hade sin egen utsedda ungdomsledare med uppgiften att stöda ungdo-
marnas fritid under årskurserna 7–9 (hösten 2013–våren 2016).

I projektet deltog sammanlagt 12 skolklasser i årskurserna 7–9 i fem 
olika grundskolor, dvs. ca 170 ungdomar från olika delar av Helsing-
fors. Rektorerna i de skolor som får anslag för positiv särbehandling 
valde en eller två klasser i sin skola som deltog i verksamheten och 
jämförelseklasser för dessa som bara deltog i undersökningen. Alla 
klasser i projektet var vanliga klasser inom den grundläggande utbild-
ningen men jämförelseklasserna var klasser med betonad undervisning 
i bildkonst, idrott el. dyl. enligt elevernas fritidsintressen. Projektet öka-
de på detta sätt hobbymöjligheterna för eleverna i de vanliga klasser 
där understödet enligt elevernas egna läggningar eller önskemål inte 
var en väsentlig del av ungdomarnas fritid eller vanliga skoldagar. Ef-
tersom ungdomsarbetet genomfördes i skolkontext förhöll också de fa-
miljer sig positivt till att ungdomarna fördrev sin fritid utanför hemmet 
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som före projektet till exempel hade tänkt att ungdomsgårdarna var tvi-
velaktiga lokaler. Enligt rektorerna var projektet den enda möjligheten 
till hobbyer utanför hemmet för vissa ungdomar med invandrarbak-
grund.

Ungdomsarbetet inom projektet Bra fritid i skolorna och det uppsökan-
de ungdomsarbetet omfattar nästan hela åldersklassen, också de ca 
90 procent av ungdomarna som inte fördriver sin fritid på ungdomsgår-
darna. De ungdomar som deltog i projektet berättade att de helst träffar 
ungdomsledarna i just skolan (ca 70 %) och först näst helst på ung-
domsgårdarna (ca 35 %).

Inom hobbyverksamheten med låg tröskel betyder åtkomligheten myc-
ket mer än bara ett lågt pris och kompetens har lyfts upp som ett viktigt 
begrepp i processen att tillägna sig en ny hobby. Kompetensen kan in-
delas i tre underpunkter: a) handlingsmönster (varför ska man överhu-
vudtaget ha hobbyer?), b) kunskap (tillägnar jag mig de nödvändiga 
kunskaperna?) och c) uppgifter (hur gör man på hobbystället?). Med 
ungdomsledarnas långvariga stöd blev hobbykulturerna och -möjlighe-
terna bekanta för ungdomarna. Att verksamheten var frivillig och rikta-
des till hela skolklassen gjorde att enskilda ungdomar inte blev prägla-
de som objekt för specialåtgärder utan gjorde det lätt och normalt för 
ungdomarna att delta i verksamheten.

En viktig framgång inom hobbyverksamheten var att ungdomarna fick 
möjlighet att testa olika hobbyer utan att behöva binda sig till dessa. I 
en livsfas med högt tempo som är känslig för många olika inflytelser 
har det en stor betydelse att man testar olika saker och kommer över 
nya gränser. Alla ungdomar (100 %) som var föremål för projektet tes-
tade hobbyer som var nya och intressanta för dem, och en tredjedel av 
ungdomarna fortsatte med en ny hobby under en längre tid.

Vårperioden 2016 i årskurs 9 tyckte 75 procent av ungdomarna på en 
av de skolklasser som deltog i undersökningen att de hade minst en 
trevlig sak att göra. I jämförelseklasserna var siffran 87 procent. Här 
finns det rum för förbättring med tanke på uppnåendet av strategipro-
grammets mål. Efter våren och sommaren 2016 har man också fortsatt 
stöda dessa ungdomars fritid och härigenom deras möjligheter att hitta 
egna intressen. Fritidsintressen hade ökat ännu under hösten (2016) 
efter att ungdomarna gått ut grundskolan.

Fritidsintressen som görs i egen takt betraktas inte alltid som hobbyer 
även om de är regelbundna och medför tillfredsställelse. Den viktigaste 
definitionen för bra fritid enligt ungdomarna är friheten att själv välja 
vad man gör på sin fritid. Den tid som fördrivs med vänner är den bästa 
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tiden som hobbyer också kan störa, men å andra sidan är ungdomar 
färdiga att testa vilken hobby som helst med en vän.

En hobby ger avkoppling och motvikt mot skolarbete. Sammanlagt 43 
procent av de ungdomar som var föremål för projektverksamheten var 
av den åsikten att stödet från projektet Bra fritid hade gjort det trevliga-
re att gå i skola. Den fritid som fördrivs tillsammans med den egna 
skolklassen stärker vänskapsförhållandena inom klassen och ökar la-
gandan, vilket minskar mobbning. Detta minskar frånvaron och förbätt-
rar inlärningsresultaten. Hösten 2016 efter grundskolan hade alla ung-
domar på de skolklasser som deltog i undersökningen fått en studie- el-
ler arbetsplats (100 %). Eftersom mer än hälften av de ungdomar som 
deltog i den understödda fritidsverksamheten hade annat modersmål 
än finska eller svenska (52 %) och var pojkar (62 %), visar resultatet att 
projektet var mycket lyckat. Risken att förbli utan en studieplats eller ett 
slutbetyg efter grundskolan gäller speciellt ungdomar med invandrar-
bakgrund och pojkar.

Idrottsverket

Idrottsverket bedömer att verksamheten inom projektet Skolan i rörelse 
åren 2013–2016 har lyckats med att få skolelever att röra sig och med 
att bringa rörelse i skoldagen. Idrottsverket och utbildningsverket för-
verkligar tillsammans verksamhet inom Skolan i rörelse som har etable-
rats i alla stadens grundskolor. För elever i 7–12 års ålder i årskurserna 
1–6 inom den grundläggande utbildningen har det ordnats avgiftsfri el-
ler förmånlig fritidsmotion på eftermiddagar i skollokaler eller på idrotts-
platser (Easy-Sport) nära skolan, vilket har lyckats bra. Likaså har id-
rottsverkets mångsidiga hobbyverksamhet med låg tröskel för ungdo-
mar i 13–17 års ålder i årskurserna 7–9 (FunAction) fungerat bra. Anta-
let näridrottsplatser och platser för utomhusidrott har ökat och deras 
kvalitet har höjts.

Stadsbiblioteket

Tjänsterna för barn och kundupplevelsen har utretts i undersökningar 
och genom statistik under hela strategiperioden. Barnen har varit ett 
kraftigt prioritetsområde. Tjänsterna har ändrats på basis av resultaten 
och vissa bibliotek såsom Kasberget har specialiserat sig på tjänster 
för barn. Inom evenemangsproduktionen på närbiblioteken har priorite-
ringen överförts till evenemang för barn. Dessutom bl.a. en bokgåva till 
elever i årskurs 1 åren 2015–2016, spelet Aparaattisaari för mediefost-
ran tillsammans med barnomsorgsverket (2015). Ett koncept för famil-
jebibliotek har byggts upp (2016).

Stadsbiblioteket når de flesta av helsingforsungdomarna. Sammanlagt 
52 % av helsingforsarna under 20 år använde sitt bibliotekslånekort un-
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der perioden oktober 2015–oktober 2016. Dessutom är biblioteken med 
omfattande öppettider viktiga vistelseplatser för unga.

Biblioteket har deltagit i olika projekt: Ungdomsgarantiprojektet Kirjasto 
treenaa nuoria, samarbete inom projektet Operation Pulsen!, nätverket 
Krut och KrutExpo. I projektet Vårt bibliotek var ungdomar med i att pla-
nera renoveringar på två bibliotek år 2013. Läskampanj för yrkesskole-
lever år 2016.

Faktacentralen

Faktacentralen rapporterar att välfärdsberättelsen för unga, som utar-
betats tillsammans med ungdomscentralen, är en omfattande samman-
ställning över uppgifter om ungdomar. Välfärdsberättelsen består av fy-
ra delområden: indikatorer, erfarenhetsuppgifter, undersökningar och 
bloggar. Det är fråga om ett nytt sätt att samla in och förmedla uppgifter 
om välbefinnande (se www.nuortenhyvinvointikertomus.fi).

Erfarenheterna av välfärdsberättelsen för unga har medfört att fakta-
centralen har färdigställt en databas för helsingforsarnas välbefinnan-
de. I databasen samlas de olika befolkningsgruppernas situation upp. 
Databasen omfattar speciellt statistik om barn och unga, och i fortsätt-
ningen utvidgas materialen allt mer mot den äldre befolkningen och be-
folkningen i arbetsför ålder.

(se www.hyvinvointitilastot.fi). 

På basis av rapporten Helsingfors nuläge och utveckling, som utgjorde 
bakgrundsmaterial för fullmäktigeseminariet, kan följande konstateras 
om segregation bland barn på olika områden:

Andelen ensamförsörjare i Helsingfors har varit mycket stadig redan 
under ett par årtionden medan andelen i hela landet har ökat. Skillna-
derna mellan områdena är relativt stora. Nästan vart tredje barn i östra 
stordistriktet bor i en ensamförsörjarfamilj medan samma gäller för vart 
femte barn i norra stordistriktet.

Antalet barn i hushåll med låga inkomster har sedan år 2011 minskat 
snabbare i Helsingfors än i övriga landet och också något snabbare än 
inom den övriga befolkningen i Helsingfors. Nästan hälften av barnen i 
hushåll med låga inkomster bor i östra och nordöstra stordistriktet. An-
talet hushåll med låga inkomster har dock minskat kraftigast i samma 
områden.

Ungdomarna i Helsingfors har fått nytta av de ändringar som ungdoms-
garantin medfört. Övergången från den grundläggande utbildningen till 
andra stadiet har blivit smidigare med anledning av ändringarna i syste-

http://www.hyvinvointitilastot.fi/
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met för gemensam antagning år 2014. Samtidigt fick huvudstadsregio-
nen fler nybörjarplatser i synnerhet inom yrkesutbildningen. Ändringar-
na har jämnat ut skillnaderna mellan områdena och skolorna.

Skillnaderna mellan skolorna i övergången till fortsatt utbildning har bli-
vit jämnare åren 2010–2014 då de skolor från vilka elever mest sällan 
övergått till fortsatt utbildning har förbättrat sin andel. Från skolan med 
de sämsta resultaten år 2010 övergick bara 65 procent till fortsatt ut-
bildning samma år. År 2014 hade skolan med de svagaste resultaten 
förbättrat resultatet till 82 procent (specialskolor och vuxengymnasier är 
inte medräknade i granskningen).

Likaså enligt en granskning mellan områdena har skillnaderna i de 16–
18 år gamla ungdomarnas deltagande i utbildning minskat sedan år 
2011. Förändringen beror på att situationen i områdena med de sva-
gaste resultaten har blivit bättre. Av alla helsingforsare i 16–18 års ål-
der år 2011 var 84 procent inom utbildning som syftar till examen och 
66 procent av samma åldersgrupp i distriktet med de svagaste resulta-
ten. År 2015 hade den totala andelen ökat till 88 procent och andelen i 
distriktet med de svagaste resultaten hade gått upp till 82 procent.

Utvecklingen inom avbrott i studierna har också varit positiv. Avbrotten 
har fortsatt bli färre under hela 2000-talet speciellt inom yrkesutbild-
ningen inom vilken det var relativt allmänt att avbryta studierna för bara 
några år sedan. Antalet avbrott i gymnasieutbildningen har sjunkit till 
samma nivå som i hela landet, men det är fortfarande mer allmänt att 
avbryta yrkesutbildningen i Helsingfors än i hela landet. Studerandena 
med främmande modersmål avbryter gymnasieutbildningen oftare men 
yrkesutbildningen mer sällan än de som har ett inhemskt modersmål.

De områdesvisa skillnaderna inom utbildningen kan granskas också ur 
perspektivet för skillnaderna mellan inlärningsresultaten i de olika sko-
lorna. På nationell nivå har skillnaderna mellan de svagaste och de 
bästa skolorna blivit klart större under de senaste åren (PISA 2015). I 
Helsingfors har man strävat att sakta ner ojämlikhetsutvecklingen bland 
annat genom att allokera tilläggsresurser till sådana skolor i vilka elev-
underlaget och inlärningsmiljön är utmanande. Allokeringen av tilläggs-
resurser, dvs. anslag för positiv särbehandling (PD), grundar sig på en 
statistisk kalkylmodell som byggdes upp för Helsingforsskolor år 2009. 
Kalkylmodellen är enastående i Finland och syftar till att identifiera de 
skolor som behöver tilläggsresurser på basis av faktorer som beskriver 
elevunderlagets sociala bakgrund i skolan.

PD-anslagen allokeras på basis av PD-index som faktacentralen upp-
daterade i samarbete med utbildningsverket år 2016. Vid uppdatering-
en beaktades de nyaste material som beskriver utmaningarna för un-
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dervisningen i skolornas inlärningsmiljö och elevunderlag. Själva mo-
dellen ändrades inte i detta sammanhang. I samband med uppdate-
ringen av PD-indexet upptäckte man att skolornas rangordning som 
mottagare av understöd har ändrats med anledning av socioekonomis-
ka förändringar i områdena. PD-indexet ska också justeras med regel-
bundna mellanrum för att effektivt kunna allokera PD-anslagen till de 
skolor som behöver dem. Faktacentralen och utbildningsverket har 
hösten 2016 börjat vidareutveckla kalkylmodellen för PD-indexet och 
mätningen av PD-anslagens effekt. Arbetet fortsätter år 2017. Utbild-
ningsverket har delat ut nästan 2 miljoner euro till skolor i PD-anslag. 
Anslaget har varit av samma storlek under de senaste åren. Med finan-
sieringen för positiv särbehandling har skolorna i regel anställt nya lära-
re och skolgångsbiträden. Detta har gjort det möjligt att mer individuellt 
stöda de elever som behöver det.

Klassificerat enligt utbildningsbakgrund har arbetslösheten minskat 
mest bland de ungdomar under 25 år som bara hade utbildning på 
grundstadiet eller vars utbildningsbakgrund man inte hade kännedom 
om. Av detta går det att döma att många av dessa ungdomar lyckades 
få studieplats inom yrkesutbildningen eller den förberedande utbildning-
en för yrkesstudier som är speciellt avsedd för ungdomar med invand-
rarbakgrund. Arbetslösheten ökade särskilt bland de ungdomar i 25–29 
års ålder som har utbildning på högre nivå. Skillnaden var dock liten 
jämfört med ungdomar med utbildning på mellanstadiet eller grundsta-
diet.

Ungdomarnas behov av utkomststöd varierar mycket i Helsingfors. I fy-
ra distrikt i Helsingfors hade fler än var fjärde ung människa i 15–29 års 
ålder fått utkomststöd under år 2015, medan bara 2,5 procent av ung-
domarna i ett distrikt behövde utkomststöd som lägst. Åren 2013–2015 
hade andelen ungdomar som fick utkomststöd ökat i alla distrikt utom 
ett. Ökningen var kraftigast i områden där andelen mottagare av ut-
komststöd var stor från förut.

Sammanfattning

Utslagning bland barn och unga förebyggs genom stöd som gör att de 
unga får fotfäste i samhället och kulturen. Detta sker genom omfattan-
de samarbete mellan flera förvaltningar. Under den innevarande full-
mäktigeperioden har förvaltningarna lyckats bra enligt bedömningarna 
om hur de uppställda målen uppnåtts. Förebyggandet av olikvärdig-
hetsutvecklingen förutsätter ett omfattande urval av åtgärder inom olika 
sektorer.
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Skolorna och de övriga tjänsterna för barn och unga stärks särskilt i de 
områden och i den verksamhet där åtgärder krävs för att alla barn och 
unga ska ha samma ställning.

Meningen är att uppföljningen av skillnaderna i välbefinnandet hos barn 
och samtidigt hela befolkningen ska utgöra ett strategiskt prioritetsom-
råde under den kommande fullmäktigeperioden och för tillfället bereds 
bl.a. en modell för årlig uppföljningsrapportering. Med hjälp av ett bra 
kunskapsunderlag, uppföljning av åtgärdernas effekt och allt tätare 
samarbete inom fostrans- och utbildningssektorn och med de övriga 
sektorerna utvecklas tjänsterna vidare.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 527

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

08.05.2017 Pöydälle

19.09.2016 Ehdotuksen mukaan

12.09.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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Stadsfullmäktige 28.09.2016 § 241

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning. 

Behandling

28.09.2016 Återremitterades

Ledamoten Hannu Oskala understödd av ledamoten Erkki Perälä fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att det före förhandlingarna om budgetramen 
våren 2017 görs en utredning om de effektivaste sätten att motarbeta 
segregation bland barn beroende på var i Helsingfors barnen bor.  

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det före förhandlingarna om budgetramen våren 2017 görs en utred-
ning om de effektivaste sätten att motarbeta segregation bland barn 
beroende på var i Helsingfors barnen bor. 

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

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

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

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

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 144

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle alueiden eri-
arvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta seuraa-
van lausunnon:

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

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointi-
kertomuksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla aluei-
den asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston 
useissa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen 
asukkaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemu-
sasiantuntijoiden muodossa. 

Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvinvo-
inti-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
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omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.

Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on 
lapsiperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston keskeinen strateginen tavoite on palvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti. Pal-
velujen uudistamisessa ja perhekeskustoimintamallissa keskiössä ovat 
integroidut, kokonaisvaltaiset palvelukokonaisuudet, jossa lapsiperhei-
den palvelut ovat saavutettavissa samassa kokonaisuudessa. Yhtenä 
osana palveluiden uudistamista on moniammatillinen palvelutarpeen 
arviointi, jolloin sekä lapsen että koko perheen asiakastarpeet tunniste-
taan kokonaisvaltaisesti ja pystytään tukemaan perhettä oikea-aikai-
sesti varhaisessa vaiheessa.  

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

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

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

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

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

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

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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Opetuslautakunta 31.05.2016 § 103

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

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

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

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

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

MetRop tutkimus, joka toteutettiin kaikissa metropolialueen kunnissa ja 
tehtiin vuosina 2011 ja 2014, havaittiin, että Helsinki sijoittuu kuntana 
metropolialueen keskiryhmään niin oppilaiden osaamisen kuin heidän 
hyvinvoinnin kokemuksensa osalta. Helsingin koulujen välillä on melko 
suuria eroja sekä osaamisen että hyvinvoinnin suhteen. Oppilaiden 
osaaminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
vanhempien koulutustasoon. Vahvuudet ja vaikeudet -mittarin ilmaise-
mat ongelmat olivat sitä yleisempiä, mitä alemman koulutustason per-
heestä oppilas tulee. Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi 
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vanhempien koulutustason mukaan. Välittömän tuen tarve oli myös yh-
teydessä vanhempien koulutustasoon.

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään koulu-
verkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä. Eriarvoistumiskehity-
stä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympäri-
stöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten po-
sitiivisen diskriminaation rahoituksella.  

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

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

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

Oppilaiden käytös- ja poissaolo-ongelmien selvittelyyn luodaan uusia 
toimintamalleja. Poissaoloihin tehty puuttumisen portaat –malli on 
käytössä kaikissa kouluissa sekä ryhmämuotoisen toiminnan avulla ki-
innitetään oppilaita opiskeluun ja mahdollisimman joustavaan jatkami-
seen toiselle asteelle. 

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja 
niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympäri-
stöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu – toimintamalli va-
kiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikuntavi-
rasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa selvit-
tävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähiliikun-
tapaikkoja. 

Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin 
eri osissa toimivia yksikköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten 
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rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja 
laitosten välillä. 

Opetusvirasto tukee kouluja positiivisen diskriminaation määrärahan 
avulla. PD-määrärahaa on jaettu vuodesta 1999 ja määrärahan jaka-
mismallia on vuosien varrella kehitetty. Nykyinen malli on otettu 
käyttöön vuonna 2009. Määrärahojen jakoon vaikuttavat seuraavat op-
pilaaksiottoaluekohtaiset tekijät: huoltajien koulutustaso, perheiden tu-
lotaso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus. PD-mallin tavoitte-
ena on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitsevat koulujen oppilaspohjan so-
siaalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella lisäresursseja. Tavo-
itteena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri 
alueiden kesken. 

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

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

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

Käsittely

31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Hertzbergin puheenvuoron johdosta esittelijä muutti esityslistan 
3. kappaleen ("Helsingissä on monipuolinen…") viimeisen virkkeen ku-
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ulumaan seuraavasti:"Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on yksi yk-
sityinen koulu."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)

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

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

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

Tulevina vuosina tietokeskuksessa tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksista kohdennetuilla tilasto- ja tutkimushank-
keilla. Nuorten hyvinvoinnista on jo julkaistu laaja hyvinvointikertomus 
verkkosivusto ja lasten hyvinvoinnin osalta uusia hyvinvoinnin tietosi-
sältöjä ja seurantaindikaattoreita suunnitellaan tällä hetkellä tieto-
keskuksen johtamana usean viraston yhteistyönä. Tietokeskus on tiivi-
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isti mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä välillisesti mu-
kana tiedontuottajana myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma-
työssä. 

Tietokeskus ottaa kokeiluluontoisesti käyttöönsä sähköisen hyvinvointi-
kertomuksen syksyllä 2016. Välineeseen on mahdollista valita eriarvo-
istumista kuvaavia indikaattoreita lasten ja nuorten osalta. Tietosisältöä 
suunnitellaan syksyn aikana tietokeskuksen johtamana usean viraston 
yhteistyönä. Tavoitteena on, että tuotetun indikaattoritiedon avulla ope-
ratiivisessa toiminnassa nykyistä paremmin pystytään asettamaan tie-
toon perustuvia tavoitteita lasten ja nuorten eriarvoistumisen vähentä-
miseksi.  

Tietokeskus on yhteistyössä opetusviraston kanssa tänä keväänä to-
teuttanut koulujen PD-indikaattorien (positiivinen diskriminaatio) päivi-
tyslaskelmat. Valmistelun ohessa on huomattu, että koulujen oppi-
mistuloksiin ja koulujen tilaan liittyvien tietovarantojen keräämistä tulisi 
kehittää ja säännöllistää, jotta erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta 
ja yleisiä kehityssuuntia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Ylei-
semminkin lapsiin ja kouluihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen on 
erittäin tärkeä osa lasten eriarvoisuuden torjuntaa. 

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

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

timo.cantell(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 82

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

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

Lasten harrastamisella on monenlaisia myönteisiä hyvinvointivaik-
utuksia, ja etenkin liikuntaharrastusten avulla on mahdollisuus tarjota 
lapsille ja nuorille sellaisia kokemuksia, jotka tukevat heidän tervettä 
kasvuaan ja kehitystään (mm. Pirnes & Tiihonen, 2010). Liikuntavirasto 
on pyrkinyt toteuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mu-
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kaista tavoitetta, jonka mukaan jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja nu-
orella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. 

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

Liikuntatoimi on rakentanut viime vuosikymmeninä vetovoimisia liikun-
tapaikkoja ja tukenut muita liikuntahankkeita erityisesti itäisessä 
Helsingissä, jossa liikuntaa harrastetaan suhteessa vähemmän kuin 
muualla Helsingissä. Merkittävimpiä näistä liikuntapaikoista ovat Liikun-
tamylly, Kivikon liikuntapuisto, Kivikon hiihtohalli, Kontulan liikuntapu-
iston tekojääkenttä, Pallomyllyn palloiluhalli, Vuosaaren liikuntapuisto, 
Aurinkolahden uimaranta, Vuosaaren jäähalli ja Arena Centerin Mylly-
puron salibandyhalli sekä lähiliikuntapaikat ja ulkokuntoilulaitteet.

Liikuntavirasto seuraa sekä valtakunnallisia että kaupunkikohtaisia las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin tietolähteitä, ja pyrkii tavoittamaan palveluil-
laan juuri heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset sekä ne, jotka 
eivät vielä hyödynnä liikuntapalveluja terveytensä ja hyvinvointinsa edi-
stämisessä. Tästä syystä etenkin eri alueiden matalan kynnyksen li-
ikuntapalvelutarjontaa on haluttu kehittää. Palveluohjausta eri hallinto-
kuntien välillä pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa erillisten 
hankerahoitusten turvin, jotta erityistä tukea tarvitsevat perheet tai muut 
lasten kanssa toimivat tahot tulisivat tietoisiksi liikuntaviraston palvelu-
ista. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä erityisenä painopisteenä ovat 
Helsingin lukuisat lähiliikuntapaikat, jotka sijoittuvat kaupungin eri alu-
eille vähentäen alueiden välistä eriarvoisuutta. Lähiliikuntapaikkojen ta-
voitteena on madaltaa kaupunkilaisten liikunnan harrastamisen kynny-
stä ja innostaa alueiden asukkaita liikkumaan omatoimisesti ja ympäri 
vuoden. Liikuntavirasto on käynnistänyt lähiliikuntapaikoissa uutena 
palvelumuotona kaikille helsinkiläisille suunnatun maksuttoman Liv-ul-
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kotreenin. Uudelle matalan kynnyksen palvelumuodolle on ollut selvä 
tarve, ja se on tavoittanut nopeasti laajan asiakaskunnan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vihreän valtu-
ustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta:

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

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

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

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
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toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo Ki-
asman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kaupun-
kia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginorkes-
terin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osallistu-
minen kaupunginorkesterin konserttiin.

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

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

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

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Eriarvoisuuden torjumisella on suoria vaikutuksia terveyteen ja hyvinvo-
intiin sekä lasten mahdollisuuteen osallistua tasa-arvoiseen kou-
lutukseen. Yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelut Helsingin eri alu-
eilla ehkäisevät osaltaan lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumista ja ta-
saavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja. Laadukas varhais-
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kasvatus edistää lasten sosiaalista, alueellista ja kulttuurista tasa-ar-
voa.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että toisen kappaleen loppuun li-
sätään seuraava lause: Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin 
vuosiin.

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

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

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

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 65

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

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

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

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

Nuorisoasiainkeskus huomioi alueiden erilaiset tarpeet myös henkilö-
stösuunnittelussa. Parhaillaan nuorisoasiainkeskuksessa kootaan ajan-
tasaista tietoa alueellisista palvelutarpeista ja tarvittavista henkilö-
stömääristä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua varten. Tarkoi-
tuksena on suunnata lisää resursseja alueille, joissa tarve on suurin.

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

- mahdollisuus muodostaa kaverisuhteita,
- mahdollisuus toimia toisten hyväksi ja vaikuttaa ympäristöönsä,
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- mahdollisuus kokea ja toteuttaa kulttuuria,
- mahdollisuus liikuntaan,
- mahdollisuus viettää aikaa muiden nuorten kanssa paikoissa, joihin 
nuoret ovat tervetulleita,
- mahdollisuus saada apua ja tukea,
- mahdollisuus oppia uutta ja vahvistaa omia taitojaan.

Nuorisotyössä alueellista yhteistyötä, paikallisia kokeiluja ja alueille 
jalkautumista lisätään. Alueellisissa nuorisotyön yksiköissä kehitetään 
alueen tarpeiden pohjalta työtapoja ja tarjotaan tukea tarvitseville nuo-
rille aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja 
apua erilaisissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttajiin suunnattu työ on 
nostettu yhdeksi erityiseksi kärkihankkeeksi. 

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

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

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

Luotsi-toiminta on nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton monihallintokuntainen malli, joka palvelee yläkouluikäisiä koko 
Helsingin alueella. Sen tavoitteena on hyvinvoiva nuori ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Luotsi-toiminta mahdollistaa nuorille ehkäisevästä 
näkökulmasta yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea, myönteisiä koke-
muksia ja vapaamuotoisia tilanteita kokea hyväksyntää. Nuorilla raken-



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 457 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/30
07.06.2017

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

netaan henkilökohtainen tukiohjelma, jossa nuoren kykyjä, taitoja, sosi-
aalista kompetenssia ja osallisuutta vahvistetaan nuoren omista 
lähtökohdista. Tukea viedään nuoren arkeen ja toimintaa tehdään nuo-
ren lähiympäristössä. 

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

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

Esittelijä
osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vihreiden ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta esittää, et-
tä talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaimmat ta-
vat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tulisi sel-
vittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös liikuntatoi-
messa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kaupungin toi-
minnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatusviraston 
yhteistyössä, kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös keinojen 
vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella. Kaupunkisuunnittelulla-
kin on roolinsa, mutta se on liian hidasvaikutteista toimiakseen pääasi-
allisena keinona.
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Kaupunginosien tasapainoinen ja hallittu kehittäminen on kaupunkisu-
unnittelun keskeisiä tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella 
luodaan mm. edellytyksiä asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väestöryh-
mien alueelliseen sijoittumiseen, pyritään tasaamaan alueellisia eroja 
sekä tätä kautta ehkäistään asuinalueiden epätasapainoista kehitystä. 
Alueiden eriarvoisuuden ehkäisemiseksi kehittämistoimenpiteitä ja in-
vestointeja tulee kohdistaa entistä koordinoidummin ja samanaikaisesti. 
Toteuttamalla täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä julkisten 
alueiden parantamista, palvelutilojen monipuolistamista sekä toiminnal-
lista ja sosiaalista kehittämistä luodaan hyvät edellytykset eriarvoisuu-
den ennalta ehkäisylle. Muun muassa laadukkaat puistoalueet ja julki-
set tilat, turvallinen arkiympäristö sekä hyvät liikuntamahdollisuudet yh-
dessä hallintamuotojakaumaltaan monipuolisen asuntorakentamisen 
kanssa edistävät alueiden positiivista kierrettä. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto sekä Helsingin lähiöprojekti yhteistyössä muiden virastojen kans-
sa edistävät erilaisten parantamistoimenpiteiden yhteensovittamista 
täydennyskaavoitushankkeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Meri-
Rastilassa vuonna 2014 käynnistynyt laajamittainen alueen kaavoi-
tukseen ja julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävä kaupunkiuu-
distustyö.

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

Asemanseudut, ostoskeskukset sekä puistot ovat keskeisiä asuinym-
päristöjen julkisia ja kaupallisia keskittymiä, joiden laatutasolla on vaik-
utusta asuinalueiden eriarvoisuuteen ja asukkaiden kokemuksiin omas-
ta arkiympäristöstään. Kehittämisen nykyisenä haasteena on etenkin 
toimijoiden laaja kirjo, omistajarakenteen sirpaleisuus sekä osin toi-
sistaan eriävät intressit. Asemanseutuja ja ostareita tulee kehittää voi-
mallisemmin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, valtion ja paikallis-
ten toimijoiden kanssa. Parantamalla asemanseutujen ja muiden liiken-
teen solmukohtien laatutasoa edistetään eri kulkutapojen hyvää saavu-
tettavuutta, lisätään ihmisten liikkumista omassa arkiympäristössään 
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sekä vahvistetaan paikallisten palveluiden edellytyksiä. Yhdessä kau-
punkirakenteen tiivistämistavoitteen kanssa asuinalueet kytkeytyvät ra-
kenteellisesti paremmin toisiinsa, jolloin todennäköisyys myös sosioe-
konomisten ongelmien kasaantumisesta perifeerisiin alueisiin on epäto-
dennäköisempää.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuut-
ta korostava kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöprojekti, joka toimii 
koko esikaupunkivyöhykkeellä. Projekti tukee kaupungin strategian ja 
tavoitteiden toteuttamista. Lähiöprojektin tehtävänä on kiinnittää huomi-
ota alueiden eriarvoisuuden torjumiseen. Toimintakauden 2016-2017 
yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäi-
sy. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa rakennusviraston ja li-
ikuntaviraston kanssa yleisten alueiden kehittämiseksi ja monipuolista-
miseksi sekä kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä alueellisia to-
imintamalleja yhdessä palveluhallintokuntien, kuten nuorisoasiain-
keskuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. 
Esimerkiksi liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteu-
tettavassa lännen liikuntaprojektissa parannetaan lasten ja nuorten li-
ikuntamahdollisuuksia Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haa-
gan alueilla. Lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja syrjäyty-
misen ennalta ehkäisy liikunnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

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

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

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan
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Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä  siten, että se 
käsitteli asian Ykp 1 asian Vp 5 jälkeen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.05.2016 § 197

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi eriarvoisuuden torjumista koskevasta 
ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä rakennusviraston toiminnasta alueiden tasa-arvoisuuden edistämisessä

Rakennusviraston perustehtävänä on taata toimiva ja turvallinen kau-
punkiympäristö Helsinkiin. Kaupunkiympäristön palveluiden järjestämi-
sessä erityisesti ulkoleikkipalvelut sekä jalankulun ja pyöräilyn ympäri-
stöt koskettavat lapsia ja nuoria. Rakennusvirastolla on käytössään 
useita keinoja pyrkiä mahdollisimman tasapuoliseen alueiden palvelui-
den järjestämiseen huomioiden mm. alueiden kunto, identiteetti sekä 
asukkaiden toiveet ja tarpeet. Osa keinoista on nopeavaikutteisia, mut-
ta myös järjestelmällinen, pitkän tähtäimen suunnittelu- ja ohjelmointi-
työ on tärkeä osa alueiden eriarvoistumisen ehkäisemistä. Yleinen ta-
loustilanteen heikko kehitys asettaa kuitenkin haasteita rakennetun ym-
päristön laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle.

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

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

Aluesuunnittelu

Helsingin kaupungin strategiassa on nostettu esiin esikaupunkialueiden 
ja asuinalueiden vetovoimaisuus asukkaiden ja elinkeinoelämän toi-
mijoiden näkökulmasta. Yhtenä toimenpiteenä tähän ovat yleisten alu-
eiden aluesuunnitelmat, joiden pohjalta parannetaan katujen, virkisty-
salueiden ja aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tii-
vistyvässä kaupunkirakenteessa.

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

Verkostotarkastelut ja linjaukset

Verkostosuunnittelun ja palvelulinjausten avulla pyritään takaamaan 
tasapuolinen palveluverkosto koko kaupungissa ja myös pitämään pal-
velujen laatutaso samana. Palvelulinjaukset laaditaan käyttäjiä kuun-
nelleen, ja esimerkiksi skeittiohjelmassa määritellyt korjattavat ja uu-
disrakentamiskohteet on kerätty käyttäjien palautteiden perusteella. 
Verkostotarkastelujen ja aluesuunnittelun avulla pyritään turvaamaan ja 
havaitsemaan epäkohdat myös palveluihin johtavissa jalankulun ja 
pyöräilyn reiteissä. Käyttäjien palaute muun muassa ulkoilureittien tur-
vattomuuteen ja valaistuksen puutteellisuuteen liittyen voidaan huomio-
ida aluesuunnittelussa esiin nousevien hankkeiden ja hoitotoimenpitei-
den täsmentämisen myötä.

Katu- ja viheralueiden ylläpito

Vaikka katu- ja viheralueet laajenevat rakentamisen myötä, uusien alu-
eiden ylläpitoon ei määräraharaamissa ole vastaavaa varausta. Katu- 
ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pyritään kuitenkin pitämään pääo-
sin nykytasolla, mikä vaatii panostamista palvelujen järjestämisen ja tu-
ottavuuden parantamiseen. Ylläpitoon osoitettujen määrärahojen riittä-
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vyyttä turvataan mm. lisäämällä kilpailuttamalla hankittujen palveluiden 
osuutta. 

Alueiden tasa-arvoisuutta pyritään edistämään ylläpitämällä eri puolilla 
Helsinkiä edustuspuistoja ja erikoiskohteita, kuten kartanoympäristöjä. 
Aluekeskusten, kuten Malmi ja Itäkeskus, puhtaanapidon taso on pidet-
ty samalla tasolla kantakaupungin kanssa. Lapsille tärkeiden leikkialu-
eiden turvallisuutta tarkastetaan säännöllisesti, ja leikkialueiden väline-
valikoima pyritään pitämään kattavana alueesta riippumatta. Leikkipu-
istotoiminnan osalta järjestetään säännöllisesti tapaamisia varhaiskas-
vatusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Asukkaiden vastuunottoa lä-
hiympäristöstä pyritään vahvistamaan tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua yleisten alueiden hoitoon esimerkiksi puistokummeina tai tal-
kootoiminnassa.

Lähiöprojekti ja lähiörahasto

Helsingin kaupungin lähiöprojektin ja lähiörahaston avulla rakennusvi-
rasto on pystynyt toteuttamaan erityisesti esikaupunkialueilla kun-
nostus- ja perusparannushankkeita, joille ei muutoin olisi nykyisellä re-
sursoinnilla löytynyt rahoitusta viraston investointibudjetista. Lähiöpro-
jektin ja rakennusviraston yhteishankkeiksi on nostettu kohteita, jotka 
ovat osa paikallista identiteettiä ja asukkaille tärkeitä. Lähivuosien 
hankkeita ovat olleet erilaiset yhteisölliset taideprojektit (esimerkiksi 
alueen nuorten erityispanostuksella toteutettu Jakomäen taidealikulku 
Broda) sekä leikkipuistojen tai kävelykatu- ja aukioalueiden kunnostus-
hankkeet eri puolilla Helsinkiä. Hankkeiden mahdollistamisen lisäksi lä-
hiöprojektilla on merkittävä rooli hallintokuntia yhdistävänä ja tiedon-
vaihtoa lisäävänä toimijana, jonka kautta käyttäjähallintokuntien, alueen 
asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet on mahdol-
lista tuoda kootusti toteuttavien hallintokuntien tietoon. Lähiöprojekti on 
rakennusviraston keskeinen kumppani eriarvoistumisen vähentämises-
sä ja alueiden tasapuolisen kohtelun mahdollistajana.

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

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

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

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

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

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

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

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

anni.tirri(a)hel.fi
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§ 280
Försäljning av tomten 20803/4 (Busholmens hotelltorn och kongres-
scenter) till Jätkäsaari Invest Ab

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga stadsmiljönämnden att sälja den i detaljplaneändring nr 12351 
angivna, planerade tomten nr 4 på ca 7 018 m² i kvarteret nr 20803 i 20 
stadsdelen (Västra hamnen) till Jätkäsaari Invest Ab. Tomten består av 
registertomten 91-20-803-4 och trafikområdet 91-20-9906-101. Följan-
de villkor gäller för försäljningen:

1

Köpesumman uppgår till 10 376 800 euro (476 euro/m² vy × 
21 800 m² vy). En årlig ränta på två (2) procent läggs till köpesumman 
för tiden mellan 1.3.2015 och den dag detta köpeavtal undertecknas.

2

De i bilaga 2 (bilaga 1 till köpeavtalet) angivna kostnaderna orsakade 
av skadliga ämnen i samband med renovering i den gamla magasins-
byggnaden dras av från den höjda köpesumman till den del de inte har 
blivit kompenserade utifrån det långfristiga arrendeavtalet nr 23616 när 
köpeavtalet undertecknas.

3

En förutsättning för att köpeavtalet ska undertecknas är att servitutsav-
tal har undertecknats för avrinningsvägen under hotelltomten och det 
på taket belägna ventilationsröret till en pumpstation, att detaljpla-
neändring nr 12351 har vunnit laga kraft och att den tomt som försälj-
ningen gäller har blivit avstyckad och registrerad. 

4

I övrigt gäller villkoren i utkastet till köpeavtal i bilaga 1. 

5

Det långfristiga arrendeavtalet för tomten (nr 23616, arrendenummer 
L1120-95) löper ut i och med att köpeavtalet undertecknas.

Behandling
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Ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Vesa Korkkula 
föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta beslutsförslaget.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Jag föreslår att tomtförsäljningen förkastas.

Ja-röster: 71
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Fin-
ne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Har-
janne, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa 
Hernberg, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Hei-
mo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Eli-
na Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niska-
nen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sa-
zonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana 
Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia 
Haglund, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa 
Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, Petrus Pennanen, Anna Vuor-
joki, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige beslutade godkänna stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauppakirjaluonnos
2 Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)
3 Ote asemakaavasta 12246
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4 Asemakaava 12351

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Jätkäsaari Invest Ab Kommunalbesvär, fullmäktige

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Arrendeområdet med Busholmens hotelltorn och kongresscenter fö-
reslås bli sålt till arrendetagaren, Jätkäsaari Invest Ab. Hotellet och 
kongresscentret öppnades i oktober 2016.

Försäljningspriset föreslås uppgå till 476 euro/m² vy. En årlig ränta på 
2 % läggs till priset och tas ut fr.o.m. den dag det långfristiga arrende-
avtalet undertecknades.

De i arrendeavtalet angivna kostnaderna orsakade av skadliga ämnen 
dras av från köpesumman till den del arrendetagaren ännu inte har fått 
ersättning för dem genom arrendenedsättning.

Föredragandens motiveringar

Information om objektet

AB Invest AS har i arrendeområdet byggt ett 16 våningar högt hotell 
med 425 rum och upprustat den gamla magasinsbyggnaden L2 till kon-
gresscenter och restauranglokaler. Byggnaderna omfattar sammanlagt 
21 437 m² vy. Hotellet och kongresscentret öppnades i oktober 2016.

Det långfristiga arrendeavtalet gäller för tiden 1.3.2015–31.12.2065.

Årsarrendet för tomten är 516 949,99 euro, varav 50 % tas ut till 
17.10.2021 och 80 % de följande tre åren. Det arrende som tas ut för ti-
den 1.4.2017–31.3.2018 uppgår till 158 475 euro, vilket beror på att yt-
terligare 100 000 euro dras av från det nedsatta arrendet med anled-
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ning av hur kostnaderna för sanering av magasinsbyggnaden ska kom-
penseras enligt arrendeavtalet.

Detaljplane- och tomtinformation

Detaljplaneändring nr 12246 gäller för området. Den godkändes av 
stadsfullmäktige 4.6.2014 och vann laga kraft 18.7.2014.  

Arrendeområdet består av tomten 20803/4 och gatuområdet 91-20-
9906-101.

Magasinsbyggnaden L2 har skyddsbeteckningen sr-1 i detaljplanen: 
"Byggnad som ska skyddas. Arkitektoniskt, stadsbildmässigt och histo-
riskt värdefull byggnad. Byggnaden får inte rivas, ej heller får där utfö-
ras sådana tillbyggnads- eller ändringsarbeten som försvagar byggna-
dens arkitektoniska, stadsbildmässiga eller historiska värde eller ändrar 
arkitekturens särdrag. De befintliga trapphusen ska bevaras så ur-
sprungliga som möjligt."  

Stadsfullmäktige godkände 15.2.2017 detaljplaneändring nr 12351. 
Stillahavsgatan har breddats vid tomten 20803/4, vilket innebär att tom-
ten blivit smalare, men i gengäld har ett område för servicetrafik fogats 
till tomten i söder. Tomtytan har ökat från 6 482 m² till 7 018 m².

Byggrätten för tomten 20803/4 omfattar 21 800 m² vy, varav 1 360 m² i 
första våningen ska reserveras för restaurang-, affärs-, butiks- eller ut-
ställningslokaler eller andra kundservicelokaler.  

Ett utdrag ur detaljplan nr 12246 finns i bilaga 3, och detaljplan 
nr 12351 finns i bilaga 4. 

Försäljningspris

Försäljningspriset föreslås uppgå till 476 euro/m² vy. En årlig ränta på 
2 % läggs till priset och tas ut fr.o.m. 1.3.2015.

Stadsfullmäktige fastställde 26.11.2014 (370 §) arrendegrunder för 
tomten utifrån ett värderingsutlåtande. Arrendegrunderna baserar sig 
på ett kapitalvärde på 476 euro/m² vy, och arrendet i det långfristiga ar-
rendeavtalet med arrendetagaren baserar sig på samma kapitalvärde. 
Detta kapitalvärde kan fortfarande anses motsvara ett rimligt gängse 
kapitalvärde för hotelltomter.

Ingenting tyder på att markanvändningen i framtiden ändras så att tom-
ten blir bostadstomt i stället för kontorstomt. Utkastet till köpeavtal inne-
håller ändå för säkerhets skull ett villkor om att staden som säljare har 
rätt att få en tilläggsköpesumma av köparen om tomtens marknadsvär-
de genom en detaljplaneändring, ett undantagsbeslut eller ett motsva-
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rande myndighetsbeslut ökar så att det överstiger köpesumman i köpe-
avtalet. Tilläggsköpesumman utgör skillnaden mellan köpesumman i 
köpeavtalet och det nya marknadsvärdet. Det nya marknadsvärdet be-
stäms enligt vad som gäller vid betalningstidpunkten för tilläggsköpe-
summan. Villkoret tillämpas till 31.12.2026. 

Ersättning för kostnader orsakade av skadliga ämnen

Stadsfullmäktige beslutade 26.11.2014 (370 §) följande. "Staden kom-
penserar … arrendetagaren för kostnader på upp till 400 000 euro ex-
klusive moms som orsakas av att skadliga ämnen avlägsnas i ma-
gasinsbyggnaden L2. Kompensationen baserar sig på en tillförlitlig ut-
redning från arrendetagaren, och förfarandet bestäms närmare i det 
långfristiga arrendeavtalet." Enligt en utredning från arrendetagaren 
kostade det 241 391,74 euro att avlägsna skadliga ämnen.

Enligt arrendeavtalet ska de ovannämnda kostnaderna kompenseras 
genom följande arrendenedsättningar:

–       1.4.2016–31.3.2017 arrendet nedsatt med 100 000 euro

–       1.4.2017–31.3.2018 arrendet nedsatt med 100 000 euro

–       1.4.2018–31.3.2019 arrendet nedsatt med 41 391,74 euro

Eftersom det är tänkt att tomten ska säljas våren 2017 dras det belopp 
av från köpesumman som inte har blivit kompenserat utifrån det lång-
fristiga arrendeavtalet när köpeavtalet undertecknas.

Motivering

Att tomten säljs kan anses vara motiverat från stadens synpunkt också 
med tanke på förhållandet mellan nuvärdet på kassaflödet från arren-
det och den föreslagna köpesumman och med tanke på de inkomster i 
form av fastighetsskatt som i framtiden fås för den sålda tomten 
(ca 0,1 mn euro/år). Nuvärdet på kassaflödet från arrendet blir om be-
räkningen görs för 50 år (inflationsantagande 2 % och diskonterings-
ränta 7 %) ca 7,9 mn euro, medan den föreslagna köpesumman är hög-
re, ca 10,7 mn euro. Dessutom får staden genom det ovannämnda årli-
ga inkomster på ca 0,1 mn euro i form av fastighetsskatt för tomten. 
Nuvärdet på kassaflödet från fastighetsskatten blir om beräkningen 
görs för 50 år (inflationsantagande 2 % och diskonteringsränta 7 %) 
ca 2 mn euro. Nuvärdet på försäljningen blir följaktligen sammanlagt 
ca 12,7 mn euro (köpesumman plus nuvärdet på kassaflödet från fas-
tighetsskatten).

Det är motiverat att tomten säljs för att det mål för försäljningsinkomster 
som ställts upp för fastighetskontoret för år 2017 ska nås. En försälj-
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ning kan också anses vara motiverad med tanke på ett principbeslut 
som stadsstyrelsen fattade i juni 2014 om att markförsäljning ska främ-
jas. Till beslutet hör att kontors-, affärs- och hotelltomter i första hand 
ska överlåtas genom försäljning.

Slutkommentar

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från fas-
tighetsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauppakirjaluonnos
2 Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)
3 Ote asemakaavasta 12246
4 Asemakaava 12351

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Jätkäsaari Invest Ab Kommunalbesvär, fullmäktige

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Kaupunkiympäristölautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 608

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
myymään Jätkäsaari Invest Ab:lle Helsingin kaupungin 20. kaupungino-
san (Länsisatama) korttelissa nro 20803 sijaitsevan noin 7 018 m²:n su-
uruisen asemakaavan muutoksen nro 12351 mukaisen suunnitellun 
tontin nro 4, joka muodostuu rekisteritontista 91-20-803-4 ja liikennea-
lueesta 91-20-9906-101, seuraavin ehdoin: 

1

Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen 2 
(kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaami-
seen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittämät-
tä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tämän 
kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen ehto-
ja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Käsittely

29.05.2017 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Henrik Nyholm:
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Kaupunginhallitus päättää hylätä esityksen ja säilyttää tontin kaupungin 
omistuksessa.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Henrik Nyholmin hylkäysehdotuksen mukaan

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

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Henrik Nyholm

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 18.05.2017 § 269

HEL 2017-004138 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta 49/671 495, Tyynenmerenkatu 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakun-
ta oikeutetaan myymään Jätkäsaari Invest Ab:lle (Y-tunnus 2622830-2) 
Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelissa nro 
20803 sijaitseva noin 7 018 m²:n suuruinen asemakaavan muutoksen 
nro 12351 mukainen suunniteltu tontti nro 4, joka muodostuu rekisteri-
tontista 91-20-803-4 ja liikennealueesta 91-20-9906-101, seuraavin eh-
doin: 

1
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Kauppahinta on 10 376 800 euroa (476 euroa/k-m² x 21 800 k-m²), jo-
hon lisätään kahden (2) prosentin vuotuinen korko 1.3.2015 ja tämän 
kauppakirjan allekirjoittamispäivän väliseltä ajalta.

2

Edellä sanotusta korotetusta kauppahinnasta vähennetään liitteen nro 
2 (kauppakirjan liite 1) mukaiset vanhan makasiinirakennuksen korjaa-
miseen liittyvät haitta-ainekustannukset siltä osin, kuin ne ovat hyvittä-
mättä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen nro 23616 perusteella tä-
män kauppakirjan allekirjoitushetkellä.  

3

Kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että hotellitontin alitse 
kulkevaa tulvareittiä ja hotellin katolla sijaitsevaa pumppaamon tuule-
tusputkea koskevat rasitesopimukset on allekirjoitettu, asemakaavan 
muutos nro 12351 on saanut lainvoiman ja kaupan kohteena oleva 
tontti on lohkottu ja rekisteröity.

4

Muilta osin noudatetaan liitteenä nro 1 olevan kauppakirjaluonnoksen 
ehtoja. 

5

Tontin pitkäaikainen maanvuokrasopimus (nro 23616, vuokraustunnus 
L1120-95) merkitään päättymään kauppakirjan allekirjoitushetkellä.

Käsittely

18.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Esityksen perustelujen kohtaan Tietoja kohteesta lisätään uusi seuraa-
van sisältöinen kolmas kappale:

Tontin vuosivuokra on 516 949,99 euroa, josta perittään 17.10.2021 
asti 50 % ja tätä seuraavana kolmena vuotena 80 %. Vuokrakaudelta 
1.4.2017 – 31.3.2018 perittävä vuokra on 158 475 euroa, kun edellä 
mainitulla tavalla alennetusta vuokrasta hyvitetään vielä makasiinira-
kennuksen puhdistamisesta aiheutuvia kuluja vuokrasopimuksen mu-
kaisesti 100 000 euroa.

Esityksen perustelujen kohtaan Perustelut lisätään uusi seuraavan si-
sältöinen toinen kappale:
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Tontin myyntiä voidaan pitää kaupungin kannalta perusteltuna ottaen 
huomioon maanvuokran kassavirran nykyarvon suhde esitettyyn kaup-
pahintaan sekä tontista jatkossa myynnin jälkeen saatava kiinteistöver-
otulo (noin 0,1 milj. euroa/v). Tontin maanvuokran kassavirran nykyar-
vo 50 vuoden ajalta laskettuna (2 %:n inflaatio-olettama ja 7 %:n dis-
konttauskorko) on noin 7,9 milj. euroa, kun esitetty kauppahinta on tätä 
korkeampi eli noin 10,7 milj. euroa. Tämän lisäksi kaupunki saisi edellä 
mainitulla tavalla tontista kiinteistöveroa noin 0,1 milj. euroa vuodessa. 
Kiinteistöveron kassavirran 50 vuoden ajalta laskettu nykyarvo (2 %:n 
inflaatio-olettama ja 7 %:n diskonttauskorko) on noin 2 milj. euroa. 
Tällöin tontin myynnin nykyarvoksi saadaan yhteensä noin 12,7 milj. 
euroa (kauppahinta lisättynä kiinteistöveron kassavirran nykyarvolla). 
Myyntiä voidaan pitää perusteltuna ottaen myös huomioon kaupungin-
hallituksen kesäkuussa 2014 tekemä periaatepäätös maanmyynnin 
edistämiseksi, jonka mukaan toimitilatontit luovutetaan ensisijaisesti 
myymällä. 

Hylkäysehdotus:
Sirkku Ingervo: Hylkäysehdotus: Esitysehdotus hylätään. Kaupungin 
kokonaisedun mukaista ei ole myydä erinomaisella paikalla olevaa Jät-
käsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tonttia.

Hylkäysehdotus raukesi kannattamattomana.

Sirkku Ingervo: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän mi-
elipiteen: Erinomaisilla paikoilla olevien tonttien myynti ei ole kaupungin 
edun mukaista. Siksi Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen 
suunnitellun tontin myynti ei ole järkevää. Tontin voi myydä vain kerran. 
Tuskin Jätkäsaari Invest Ab tappiokseen tonttia ostaa.

04.05.2017 Pöydälle

20.04.2017 Pöydälle

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Jukka Helenius, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09  310 74013

jukka.helenius(a)hel.fi
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§ 281
Arrendegrunder för egnahemstomter i Stapelstaden, Brobacka, Alp-
byn, Gårdsbacka, Mellungsbacka, Tranbacka och Stensböle

HEL 2017-001381 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag be-
myndiga stadsmiljönämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt 
till 31.12.2085 utarrendera de nedanstående tomterna för småhusbyg-
gande i egen regi på följande villkor:

1

Årsarrendena bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av det nedanstående 
priset.

tomterna       39328/26–31   33 euro

tomterna       39329/33–35   33 euro

tomterna       39330/10–15   33 euro

tomterna       39331/13–16   33 euro

tomterna       39347/1–9       33 euro

tomterna       39348/1–6       33 euro

tomterna       39349/1–6       33 euro

tomterna       39350/1–4       33 euro

tomterna       40090/2–6       33 euro

tomterna       40170/2–5       33 euro

tomten          40178/6           33 euro

tomterna       40224/1–5       33 euro

tomterna       40227/1–4       33 euro

tomterna       40228/1–7       33 euro

tomterna       47311/4–14     29 euro

tomterna       47314/1–4       29 euro
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tomterna       47314/12–14   29 euro

tomterna       47315/1–5       29 euro

tomterna       47196/16–20   29 euro

tomterna       47293/1–9       29 euro

2

Varken arava- eller räntestödsnedsättning beviljas i arrendena.

3

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för egnahemstomter och av
nämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Ajantasa-asemakaavaotteet
3 Sijaintikartat
4 Tonttien alueellinen sijainti

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Staden bjuder år 2017 ut 127 arrendetomter där egnahemshus ska 
byggas i egen regi. Tomterna ligger i Stapelstaden, Brobacka, Alpbyn, 
Gårdsbacka, Mellungsbacka, Tranbacka och Stensböle. Enligt den pre-
liminära tidsplanen ska tomterna utannonseras i slutet av året. De kan 
sedan sökas i något över en månad.

Tomterna överlåts på basis av reservering, och arrendegrunder bör nu 
fastställas för de tomter som arrendegrunder inte redan tidigare har 
fastställts för.

Föredragandens motiveringar
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Reservering de senaste åren

År 2015 bjöds det ut 59 arrendetomter för egnahemshus. Tomterna lig-
ger i Dammen, Torparbacken, Rönnbacka, Mosabacka, Stapelstaden, 
Brobacka, Parkstad, Ärvings, Mellungsbacka, Gårdsbacka och Tran-
backa. Det kom 440 ansökningar.

År 2014 fanns det bara 5 tomter att söka. Byggrätten är liten för dem al-
la (85 m² vy). Det kom 247 ansökningar inom utsatt tid.

År 2013 bjöds det ut 24 arrendetomter för egnahemshus i Månsas. 
Grupper på fyra familjer bildade av sökandena själva fick tomterna. Det 
kom ansökningar från 48 grupper, av vilka 5 inte uppfyllde ansöknings-
villkoren.

År 2012 bjöds det ut 104 arrendetomter för egnahemshus. Tomterna 
ligger i Månsas, Staffansby, Skomakarböle, Parkstad, Kvarnbäcken, 
Mellungsbacka och Stensböle. Det kom 674 ansökningar.

Hur de som får tomter reserverade för sig väljs

Det är meningen att tomterna ska reserveras genom lottning precis 
som förra gången. Tomterna kan sökas av barnfamiljer från Helsing-
fors.

Reserveringsbeslut

En separat framställning om att tomterna ska reserveras till 31.12.2020 
för byggande i egen regi gjordes hos stadsstyrelsen 22.5.2017.

Tomter som föreslås bli reserverade

De tomter som enligt planerna ska kunna sökas är avsedda för egna-
hemshus där en enda familj bor. De omfattar 197–625 m² och har 
byggrätt för 125–210 m² vy.

Arrendegrunder har redan fastställts för en del av tomterna, och dessa 
ingår inte i förslaget om arrendegrunder.

Uppgifter om de enskilda tomterna finns i bilaga 1. Också tomterna 
med gällande arrendegrunder ingår i bilagan. 

Bilaga 2 består av utdrag ur detaljplanekartor med tomterna markera-
de, bilaga 3 av kartor över de områden där det finns tomter att söka 
och bilaga 4 av en karta över Helsingfors som visar var områdena är 
belägna.

Förslag till arrendegrunder
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Enligt de arrendegrunder som föreslås för tomterna ska årsarrendena 
bestämmas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsin-
dexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 29–33 euro/m² vy.

I prisnivån i mars 2017 (index 1923) blir priset 558–635 euro/m² vy.

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

Varken arava- eller räntestödsnedsättning har beviljats i arrendena för 
egnahemstomter efter 1993. Detta hindrar inte att räntestödslån bevil-
jas eftersom lånevillkoret om maximipris/arrende inte gäller egna-
hemstomter. Enligt beslutsförslaget ska varken arava- eller ränte-
stödsnedsättning beviljas i arrendena.

Enligt ett beslut som stadsfullmäktige fattade 1.10.1980 (ärende 18) 
ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga 
tomtpriset.

Årsarrendena för tomterna uppgår till ca 2 700–4 700 euro. Storleken 
på arrendet påverkas av byggrätten och läget.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna blir 2,23–2,54 eu-
ro/m² bostadsyta i månaden.

Slutkommentar

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från fas-
tighetsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Ajantasa-asemakaavaotteet
3 Sijaintikartat
4 Tonttien alueellinen sijainti

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunkiympäristölautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.05.2017 § 547

HEL 2017-001381 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakun-
nan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 saakka seuraavin 
ehdoin:

1

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 

tonteilla       39328/26-31   33 euroa

tonteilla       39329/33-35   33 euroa

tonteilla       39330/10-15   33 euroa

tonteilla       39331/13-16   33 euroa

tonteilla       39347/1-9       33 euroa

tonteilla       39348/1-6       33 euroa

tonteilla       39349/1-6       33 euroa

tonteilla       39350/1-4       33 euroa

tonteilla       40090/2-6       33 euroa

tonteilla       40170/2-5       33 euroa

tontilla         40178/6          33 euroa

tonteilla       40224/1-5       33 euroa

tonteilla       40227/1-4       33 euroa

tonteilla       40228/1-7       33 euroa

tonteilla       47311/4-14     29 euroa
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tonteilla       47314/1-4       29 euroa

tonteilla       47314/12-14   29 euroa

tonteilla       47315/1-5       29 euroa

tonteilla       47196/16-20   29 euroa

tonteilla       47293/1-9       29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 221

HEL 2017-001381 T 10 01 01 02

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentami-
seen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2085 
saakka seuraavin ehdoin:

1

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 

tonteilla       39328/26-31   33 euroa

tonteilla       39329/33-35   33 euroa

tonteilla       39330/10-15   33 euroa

tonteilla       39331/13-16   33 euroa
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tonteilla       39347/1-9       33 euroa

tonteilla       39348/1-6       33 euroa

tonteilla       39349/1-6       33 euroa

tonteilla       39350/1-4       33 euroa

tonteilla       40090/2-6       33 euroa

tonteilla       40170/2-5       33 euroa

tontilla         40178/6          33 euroa

tonteilla       40224/1-5       33 euroa

tonteilla       40227/1-4       33 euroa

tonteilla       40228/1-7       33 euroa

tonteilla       47311/4-14     29 euroa

tonteilla       47314/1-4       29 euroa

tonteilla       47314/12-14   29 euroa

tonteilla       47315/1-5       29 euroa

tonteilla       47196/16-20   29 euroa

tonteilla       47293/1-9       29 euroa.

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja 
sekä lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi
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§ 282
Arrendegrunder för en bostadstomt och en bilplatstomt i Gårdsbac-
ka och en bostadstomt i Mellersta Nordsjö

HEL 2017-005065 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 

A

bemyndiga stadsmiljönämnden att utarrendera den i detaljplaneändring 
nr 11423 angivna tomten nr 12 i kvarteret nr 47031 i 47 stadsdelen 
(Mellungsby, Gårdsbacka). Tomten (beteckning AKS) är avsedd för 
produktion av hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd). 
Utarrenderingen gäller till 31.12.2080, och villkoren är följande:

1

Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 25 euro per 
kvadratmeter våningsyta.

2

En andel på 80 % av årsarrendet tas ut så länge ett statligt bostadslån 
som beviljats för byggandet av bostadshus på tomten inte har återbeta-
lats i sin helhet eller så länge staten betalar räntegottgörelse (ränte-
stöd) för ett lån som beviljats för bostadsbyggandet.

3

Affärs-, kontors- och arbetslokaler, lokaler för offentlig service och loka-
ler för kommunaltekniska anläggningar som eventuellt byggs på tomten 
beaktas på samma sätt som bostäder då arrendet bestäms.

4

Bostadskomplement som byggs utöver den i detaljplanen angivna vå-
ningsytan beaktas inte då arrendet bestäms.

5

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och av stads-
miljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

B
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bemyndiga stadsmiljönämnden att utarrendera den i detaljplaneändring 
nr 11423 angivna bilplatstomten nr 1 i kvarteret nr 47083 i 47 stadsde-
len (Mellungsby, Gårdsbacka). Utarrenderingen gäller till 31.12.2080, 
och årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella lev-
nadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 1 euro 
per kvadratmeter tomtyta.

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bilplatstomter och av stads-
miljönämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

C

bemyndiga stadsmiljönämnden att utarrendera den i detaljplan nr 
12344 angivna tomten nr 3 i kvarteret nr 54057 i 54 stadsdelen (Nord-
sjö, Mellersta Nordsjö). Tomten (beteckning AK) är avsedd för produk-
tion av hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd). Utarren-
deringen gäller till 31.12.2080, och villkoren är följande:

1

Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras av priset 26 euro per 
kvadratmeter våningsyta.

2

I övrigt gäller de i punkt A angivna villkoren 2–5.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Arrendegrunder föreslås bli fastställda för en bostadstomt och en bil-
platstomt i Gårdsbacka och en bostadstomt i Mellersta Nordsjö.

I bilaga 1 finns detaljplanekartor med tomterna markerade.
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De föreslagna arrendegrunderna gör att arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna blir 1,50 euro/m² i månaden för bostadstomten i 
Gårdsbacka och 1,60 euro/m² i månaden för bostadstomten i Mellersta 
Nordsjö med räntestödsnedsättningen beaktad. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplan/Gårdsbacka

Tomten 47031/12 är kvartersområde för specialbostäder (AKS) enligt 
detaljplaneändring nr 11423 för Gårdsbacka, som hör till Mellungsby. 
Detaljplaneändringen godkändes av stadsfullmäktige 31.5.2016 och 
vann laga kraft 4.8.2016. Byggrätten omfattar 4 000 m² vy. 

Bilplatstomten 47083/1, som är avsedd bl.a. för bostadstomten 
47031/12, ingår också i detaljplanen.

Reserveringsbeslut/Gårdsbacka

Stadsstyrelsen beslutade 11.6.2007 (880 §) till 31.12.2008 reservera 
den för specialbostäder planerade tomten 47031/12 för bostadsproduk-
tionsbyrån med tanke på ett servicehus för äldre.

Stadsstyrelsen förlängde reserveringen 16.2.2009 (235 §) och 
20.6.2011 (638 §), och fastighetsnämnden förlängde därefter reserve-
ringen 12.6.2014 (340 §), 28.4.2015 (208 §) och 30.6.2016 (324 §).

Jämförelsearrenden/Gårdsbacka

Stadsfullmäktige beslutade 19.4.2017 (193 §) bemyndiga fastighets-
nämnden att utarrendera normativa bostadstomter som ingår i detalj-
planeändring nr 12321 för 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbacka). 
Tomterna är avsedda för produktion av hyresbostäder med statligt stöd 
(långfristigt räntestöd). Årsarrendena bestäms så att poängtalet 100 för 
det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 100" motsvaras 
av priset 25 euro/m² vy.

Stadsfullmäktige beslutade 19.4.2017 (193 §) också bemyndiga fastig-
hetsnämnden att utarrendera normativa bostadstomter som ingår i de-
taljplaneändring nr 12207 för 47 stadsdelen (Mellungsby, Mellungsbac-
ka, Spikberget). Tomterna är avsedda för produktion av hyresbostäder 
med statligt stöd (långfristigt räntestöd). Årsarrendena bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 
= 100" motsvaras av priset 25 euro/m² vy.

Förslag till arrendegrunder/Gårdsbacka
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Tomten 47031/12 i Gårdsbacka, som är kvartersområde för specialbo-
städer (AKS) och som är avsedd för produktion av hyresbostäder med 
statligt stöd (långfristigt räntestöd), föreslås bli utarrenderad med 25 
euro/m² vy som arrendegrund. 

Rådande praxis för bilplatstomter är att årsarrendet bestäms så att po-
ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 1951 = 
100" motsvaras av priset 1 euro/m² tomtyta. Arrendegrunden för bil-
platstomten 47083/1 föreslås följaktligen vara 1 euro/m². 

Detaljplan/Mellersta Nordsjö

Tomten 54057/3 är kvartersområde för flervåningshus (AK) enligt de-
taljplan nr 12344, som godkändes av stadsfullmäktige 31.8.2016 och 
vann laga kraft 14.10.2016. Byggrätten omfattar 1 450 m² vy.

Jämförelsearrende/Mellersta Nordsjö

Stadsfullmäktige beslutade 26.8.2015 (192 §) bemyndiga fastighets-
nämnden att utarrendera tomten 54052/6 i 54 stadsdelen (Nordsjö). 
Tomten är avsedd för specialbostäder (AKS). Årsarrendet bestäms så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet "oktober 
1951 = 100" motsvaras av priset 27 euro/m² bostadsvåningsyta i fråga 
om fritt finansierade hyresbostäder utan reglering.

Förslag till arrendegrunder/Mellersta Nordsjö

Tomten 54057/3, som ingår i detaljplan nr 12344 och som är avsedd 
för produktion av hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt ränte-
stöd), föreslås bli utarrenderad med 26 euro/m² vy som arrendegrund.

Arrendetid

Arrendetiden för tomterna föreslås i enlighet med rådande praxis vara 
ca 60 år. Den föreslås gå ut 31.12.2080.

Nuvärde för arrendet

De föreslagna arrendegrunderna för tomterna motsvarar följande priser 
per kvadratmeter våningsyta/tomtyta i nuvärdet (januari 2017, index 
1923):

Gårdsbacka

– bostadstomten 481 euro/m² vy

– bilplatstomten 19,23 euro/m²

Mellersta Nordsjö
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– bostadstomten 500 euro/m² vy

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna

De föreslagna arrendegrunderna gör att arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna per kvadratmeter i månaden blir följande för bo-
stadstomterna:

Gårdsbacka

– utan räntestödsnedsättning 1,90 euro

– med räntestödsnedsättning 1,50 euro

Mellersta Nordsjö

– utan räntestödsnedsättning 1,90 euro

– med räntestödsnedsättning 1,60 euro

Slutkommentar

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från fas-
tighetsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.05.2017 § 548

HEL 2017-005065 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraa-
maan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) 
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asemakaavan muutoksen nro 11423 mukainen valtion tukemana (pitkä 
korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavan korttelin nro 47031 
tontin nro 12 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 25 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

3

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

4

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

5

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokra-
maan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) 
asemakaavan muutoksen nro 11423 mukaisen korttelin nro 47083 au-
topaikkatontin nro 1 31.12.2080 saakka pitäen vuosivuokran perustee-
na elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaa-
vana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Muutoin noudatetaan tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja 
sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C
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Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokra-
maan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuo-
saari) asemakaavan nro 12344 mukaisen valtion tukemana (pitkä kor-
kotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettavan korttelin nro 54057 tontin 
nro 3 (AK) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 26 euroa.

2

Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdan A mukaisia ehtoja 2 - 5.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 04.05.2017 § 233

HEL 2017-005065 T 10 01 01 02

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mell-
unkylä, Kontula) asemakaavan muutoksen nro 11423 mukainen valtion 
tukemana (pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti 
47031/12 (AKS) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliö-
metrihintana 25 euroa.

2

Tontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille raken-
nettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa 
on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen 
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rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotu-
kea).

3

Tontille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto- tai työtilojen sekä 
julkisten palvelu- ja kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peri-
tään asuintiloja vastaavaa vuokraa. 

4

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

5

Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä 
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mell-
unkylä, Kontula) asemakaavan muutoksen nro 11423 mukainen auto-
paikkatontti 47083/1 31.12.2080 saakka pitäen vuosivuokran perustee-
na elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaa-
vana tonttineliömetrihintana 1 euroa.

Muutoin noudatetaan tavanomaisia autopaikkatonttien vuokrausehtoja 
sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

C

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeu-
tetaan vuokramaan Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) asemakaavan nro 12344 mukainen valtion tukemana 
(pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona toteutettava tontti 54057/3 
(AK) 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliöme-
tri-hintana 26 euroa.

2

Muutoin noudatetaan edellä päätöskohdan A mukaisia ehtoja 2 - 5.

Esittelijä
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osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800

katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 283
Detaljplan och detaljplaneändring för områden vid Birgittavägen 
och Britasvägen i Månsas (nr 12420)

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplan för gatuområde och detaljplaneändring för kvarteren 
nr 28222 och 28225, tomterna nr 1 och 4 i kvarteret nr 28226, tomten 
nr 1 i kvarteret nr 28231 och gatu- och parkområden i 28 stadsdelen 
(Åggelby, Britas, Månsas) enligt ritning nr 12420, daterad 22.11.2016 
och ändrad 25.4.2017, och på de grunder som framgår av detaljplane-
beskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det vid genomförandet av detaljplanen ägnas 
särskild uppmärksamhet åt trafiksäkerheten på de gator där 
genomfartstrafiken ökar. (Petra Malin)

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Paavo Väyrynen fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny 
beredning utgående från att trafikförbindelsen på Birgittavägen inte 
stängs av.

2 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny be-
redning utgående från att trafikförbindelsen på Birgittavägen inte 
stängs av.

Ja-röster: 77
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jörn Donner, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Atte 
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Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, An-
na Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Mika Ebeling, Pia Kopra, Jussi Niinistö, Petrus Pennanen, Mari Ranta-
nen, Matias Turkkila, Paavo Väyrynen

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sami Muttilainen fö-
reslog under diskussionen följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens förslag att det vid genomförandet av detaljplanen ägnas 
särskild uppmärksamhet åt trafiksäkerheten på de gator där ge-
nomfartstrafiken ökar.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

Ledamoten Petra Malins hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens förslag att det vid genomförandet av detaljplanen ägnas sär-
skild uppmärksamhet åt trafiksäkerheten på de gator där genomfarts-
trafiken ökar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatai-
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nen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Evelii-
na Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Kle-
metti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Ot-
to Meri, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Mu-
urinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Johanna Nuorte-
va, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, 
Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Blanka: 13
Jörn Donner, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Katriina Juva, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara, Lilja Tamminen, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins hemställningskläm.

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 ja asemakaavan muutoksen nro 12420 kartta, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 selostus, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017, päivitetty Kslk:n 25.4.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja keskustelu-
tilaisuuksien muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning
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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 liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki
Gasum Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanelösningen skapar förutsättningar för att snabbspårvägen Jo-
kerbanan ska kunna dras på Baggbölevägen, Birgittavägen och Britas-
vägen. Samtidigt ökar antalet bostäder nära den blivande hållplatsen 
på Jokerbanan. Målet är en urbanare miljö med mera bebyggelse, och 
Jokerbanan är tänkt att huvudsakligen löpa på en separat gatudel som 
har gräsyta och är åtskild från körfälten med gatuträd. Planeringsområ-
det omfattar tomter och park- och gatuområden vid Baggbölevägen, 
Birgittavägen och Britasvägen. 

Det får byggas ny bostadsvåningsyta på 25 050 m². Antalet boende 
ökar följaktligen med ca 600. Dessutom får det byggas affärs- och ar-
betslokaler på 330 m² vy. Detaljplanelösningen innebär särskilt att Jo-
kerbanan kan dras inom gatuområde och att områdena utmed den kan 
bli mer urbana.  

Jokerbanan är en snabbspårväg från Östra centrum via Åggelby och 
Sockenbacka till Kägeludden i Esbo. Den ersätter stombusslinje 550, 
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vars kapacitet inte räcker till för de ökande resorna. Syftet med Joker-
banan är att hållbar mobilitet ska främjas, transportkapaciteten och ser-
vicenivån inom den regionala tvärgående kollektivtrafiken höjas och 
kompletteringsbyggande främjas.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen eller mot delgeneralplanen med rättsverkningar, 
och den bidrar till att stadens strategiska mål nås. Detaljplanelösningen 
är dessutom i överensstämmelse med målen i den nya generalplanen 
(stadsfullmäktige 26.10.2016).

Planeringsområdet gränsar till och ingår delvis i en av de byggda kul-
turmiljöer av riksintresse som utsågs vid en inventering år 2009, "Egna-
hemsområdet i Britas och frontmannahusen". De delar av planerings-
området som ingår i denna kulturmiljö är tomterna 28231/1 (Birgittavä-
gen 28) och 28225/2 (Månsasvägen 23), gatuområde för Britasvägen 
och parkområdet vid Britasvägen.  

Flera detaljplaner från perioden 1955–2013 gäller för planeringsområ-
det. I västra delen finns gatuområde som saknar detaljplan. Tomterna i 
kvartersområdena är i de gällande detaljplanerna kvartersområde för 
flervåningshus, bostads-, affärs- och kontorsbyggnader, servicestatio-
ner, församlingsbyggnader eller allmänna byggnader. Detaljplanerna 
omfattar dessutom park- och gatuområden. Exploateringstalet varierar 
mellan 0,4 och 0,75. Byggnaderna får ha högst två våningar.

De kostnader som staden får när den aktuella detaljplanen genomförs 
blir följande i prisnivån i oktober 2016 (exklusive moms):

Åtgärder som krävs för byggbarhet 0,5 mn euro
Gatu- och trafikområden 3,5 mn euro
Park- och rekreationsområden 0,5 mn euro
Sammanlagt 4,5 mn euro

Dessutom kostar den del av spårvägen som är belägen i detaljplane-
området ca 3 mn euro (projektplanen för Jokerbanan, april 2015). Kost-
naderna för den nya våningsytan uppgår till 180 euro/m². Om spårvä-
gen beaktas stiger kostnaderna till ca 300 euro/m² vy. Den nya vå-
ningsytan beräknas medföra inkomster på ca 15 mn euro (exklusive 
moms) för staden när denna säljer och utarrenderar tomter. Detaljpla-
nen kan anses vara ekonomiskt lönsam för staden.

Planeringsfaser och växelverkan
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Staden äger kvartersområdena och de allmänna områdena i plane-
ringsområdet. Staden tog ursprungligen själv initiativet till detaljplane-
lösningen, men senare kom det också in två ansökningar om en detalj-
planeändring (tomten 28226/4 vid Petasvägen 4 och tomten 28231/1 
vid Britasvägen 1). Innehållet i detaljplanelösningen förhandlades fram 
med de sökande. 

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 23.12.2016–30.1.2017. Ut-
låtanden, femton anmärkningar och fyra skrivelser kom in.

Anmärkningar och skrivelser

Femton anmärkningar framställdes mot detaljplaneförslaget. Två av 
dem har flera underskrifter, den ena trettiotvå och den andra tjugotvå.

Anmärkningarna gäller i stora drag samma saker som åsikter framförda 
under beredningen: bl.a. utgångspunkterna och målen för detaljplane-
planeringen. Enligt mångas mening bör exploatering inte vara den pri-
mära utgångspunkten för planeringen eftersom området är så speciellt 
kulturhistoriskt sett. Många motsätter sig nya flervåningshus särskilt på 
tomten vid Birgittavägen 28. Trafiksystemet och trafiksäkerheten tas 
upp, och kritik framförs mot att Birgittavägen stängs av för motorfor-
donstrafik. Inställningen till Jokerbanan är positiv. Att befintliga parkom-
råden blir tomtmark ogillas eftersom parkerna anses vara en del av ett 
grönstråk upptaget i den nya generalplanen.

Fyra skrivelser kom in efter den tid detaljplaneförslaget hölls framlagt. 
Undertecknarna motsätter sig att flervåningshus får byggas i den nuva-
rande parken mellan Birgittavägen och Landboasvägen, att komplette-
ringsbyggande är tillåtet på tomten vid Birgittavägen 28 och att Birgitta-
vägen stängs av för fordonstrafik. En av skrivelserna är undertecknad 
av femtiotvå boende vid Landboasvägen. Skrivelsen innehåller en text-
del och en alternativ plan för ändringsområdet. Anledningen till att de 
boende vid Landboasvägen motsätter sig kompletteringsbyggande är 
att de köpt fastigheterna i den tron att parken söder om Birgittavägen 
får vara kvar. Enligt detaljplaneförslaget ska det byggas en rad flervå-
ningshus på parkremsan, och enligt skrivelsen påverkar husen privatli-
vet och möjligheten att få eftermiddagssol. Undertecknarna anser att 
lösningen är obegriplig och oacceptabel.

Den alternativa planen går ut på att tomterna 28210/9, 28222/2, 
28225/4 och 28231/37 ska få radhus och parhus. Enligt skrivelsen in-
nebär denna plan att stadens mål för mängden byggnadsmassor i om-



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 496 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/34
07.06.2017

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

rådet nås och att Månsas har kvar sin speciella karaktär av småhusom-
råde. Planen betraktas i skrivelsen som realistisk och genomförbar.  

Anmärkningarna, skrivelserna och åsikterna om programmet för delta-
gande och bedömning, om det till programmet hörande beredningsma-
terialet och om detaljplaneutkastet refereras i rapporten över växelver-
kan (bilaga 3). Genmälena ingår i sin helhet i rapporten.

Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av Gasum Oy, Helen Ab, He-
len Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), sam-
kommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Trafikverket, Mu-
seiverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Säkerhets- och 
kemikalieverket (Tukes), bostadsproduktionsbyrån, direktionen för 
stadsmuseet, fastighetsnämnden, affärsverket HST, idrottsverket, ut-
bildningsverket, räddningsnämnden, byggnadstillsynsverket, social- 
och hälsovårdsverket, barnomsorgsverket, nämnden för allmänna ar-
beten, miljönämnden och miljöcentralen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland: Flervåningshusen vid Bri-
tasvägen och Birgittavägen kommer att förändra det luftiga småhusom-
rådets struktur och gatuvyer. Det är viktigt att området har kvar sin grö-
na karaktär, vilket kräver nya planteringar och en mer ingående plane-
ring. Enligt en bullerutredning gör det faktum att spårvagnar passerar 
att den beräknade maximala ljudnivån vid fasaderna blir 83 dB LAmax i 
detaljplaneområdet. Det bör därför finnas en bestämmelse om att bo-
stadslägenheterna i kvarteren 28209, 28210 och 28222 ska vara ge-
nomgående. Bestämmelser om hurdana fasaderna ska vara för buller-
bekämpningens skull finns redan på detaljplanekartan. Kvartersområ-
det för specialboende (AKS) är beläget på en plats med kraftigt buller. 
Det har planerats att bostadslägenheterna ska vetta också mot den si-
da som är tystast. En bestämmelse om detta bör införas. Ett krav på 
ljudisolering bör anges för fasaden mot Petasvägen i huset i AK-kvar-
tersområdet vid denna gata. Bostäderna i kvarteret 28209 bör planeras 
med beaktande av att spårvägen kröker sig vid kvarteret. Bullernivåer-
na i kröken kan överstiga de nivåer som kom fram vid en bullerberäk-
ning, exempelvis på grund av impulsbuller. Det ska framgå av bestäm-
melserna vilka de maximala bullernivåerna i områdena för lek och ute-
vistelse är på basis av statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå 
(993/1992). Det bör också framgå vilka maximala bullernivåer som gäl-
ler för balkonger och vinterträdgårdar. En bestämmelse om att den 
maximala bullernivån inte får överstiga 45 dB LAFmax inne i bostads-
husen i spårvägens influensområde ska införas på detaljplanekartan 
under rubriken "Buller, luftkvalitet, underjordiska ledningar och jord-
mån".
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HRT påpekar att principerna och dimensioneringen i projektplanen för 
Jokerbanan är beaktade i detaljplaneförslaget.

Fastighetsnämnden: Det är bra att antalet våningar på tomten 28210/9 
vid Birgittavägen är högre i detaljplaneförslaget än i utkastet. Behovet 
av och förutsättningarna för kompletteringsbyggande på tomterna 
28220/1 och 28216/2 bör utredas. Staden äger detaljplaneområdet, 
och förhandlingar om markanvändningsavtal behöver därför inte föras. 
Förhandlingar om avtalsändringar förs vid behov med arrendetagarna.

Direktionen för stadsmuseet tillstyrker inte den föreslagna lösningen för 
tomten 28231/37 och motiverar sin ståndpunkt med att byggandet på 
tomten bör anpassas efter byggsättet och exploateringen i området.

Bostadsproduktionsbyrån: Flera av lösningarna i detaljplaneförslaget är 
svåra att genomföra utifrån ARA-prisnivån. Detta gäller bl.a. flervå-
ningshus som har smal stomme och är låga och småskaliga, bygg-
nadsmassor som har formen av terrasshus och bilplatser som inte an-
läggs på gårdsplanen och därför blir dyra. 

Nämnden för allmänna arbeten framhåller följande: Risken för över-
svämning i Hagabäckens nedre lopp bör inte ökas. Dagvattenfördröj-
ningen bör dimensioneras utifrån en fördröjningsvolym på minst 1 ku-
bikmeter/100 byggda kvadratmeter. Detta motsvarar i praktiken att 10–
15 minuters dimensioneringsregn med 1–3 års mellanrum fördröjs. Hur 
kostnaderna för de allmänna områdena ska indelas i kostnader för Jo-
kerbanan och kostnader som staden står för preciseras under den fort-
satta planeringen. 

HST påpekar att trafiken på snabbspårvägen orsakar störande buller 
och vibrationer och att detta bör beaktas när lägen slås fast för husen 
och bestämmelser om byggandet utarbetas.

Tukes: Bestämmelser om hur naturgasrörsystem ska placeras ingår i 
statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas 
(551/2009). Tukes deltog 2.11.2016 i ett möte med staden och Gasum 
Oy och har ingenting att invända mot detaljplaneförslaget förutsatt att 
kraven på säkerhetskoefficienter och skyddsavstånd för naturgasrörsy-
stem beaktas vid planläggningen och vid den framtida ändringen i 
rörsystemet.

Gasum Oy: Staden och Gasum Oy har träffat en överenskommelse om 
den grundläggande planeringen för flyttning av transportrörsystemet för 
naturgas i Åggelby (Dammen), Månsas, Norra Haga och Britas. Att 
Gasum Oy:s transportrörsystem måste flyttas beror på att stadens be-
hov i fråga om markanvändningen har förändrats, på att trafiken lagts 
om i området och på att Jokerbanan måste beaktas. Det är fastighets-
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kontoret som är beställare. Den nya linjen är exakt angiven i Birgittavä-
gen och Britasvägen, vilket kräver flera ledningsflyttningar och nya va-
rörsystem i gatorna. Genomförandet ska planeras i samråd med dem 
som planerar gatubyggena. Linjen kräver också omfattande trafikom-
läggningar.

HRM: Vattentjänsterna behöver inte byggas ut till följd av detaljpla-
neändringen, men ledningar måste flyttas när Jokerbanan ska anläg-
gas och detaljplanen genomföras. Den organisation som ansvarar för 
projektet ska träffa en överenskommelse med HRM om utgångspunkter 
och allmänna principer för planeringen och om kostnadsfördelningen. 
Organisationen ska ha helhetsansvaret för att planera och genomföra 
ledningsflyttningarna. Det ankommer på HRM att styra va-planeringen. 
Organisationen ska utarbeta ett avtal med HRM i god tid före nästa pla-
neringsskede.  

Museiverket meddelar att det är stadsmuseet som ska ge utlåtandet. 
Miljönämnden meddelar att den uppdrog åt miljöcentralen att ge utlå-
tandet.  

Helen Elnät Ab, räddningsnämnden, miljöcentralen, Helen Ab, Trafik-
verket, idrottsverket, utbildningsverket, byggnadstillsynsverket, social- 
och hälsovårdsverket och barnomsorgsverket 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 detaljplan och detaljplaneändring

Det som tas upp i anmärkningarna, skrivelserna och utlåtandena har 
beaktats i ändamålsenliga delar förutsatt att saken inte strider mot de-
taljplanemålen. Ändringarna beskrivs närmare i avsnittet Suunnittelu- ja 
käsittelyvaiheet i detaljplanebeskrivningen (bilaga 2).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med en justerad framställning 
från stadsplaneringsnämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045
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anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 kartta, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 selostus, päivätty 
22.11.2016, muutettu 25.4.2017, päivitetty Kslk:n 25.4.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 22.11.2016, täydennetty 25.4.2017 ja keskustelu-
tilaisuuksien muistiot

4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva 25.4.2017
3 Havainnekuva 25.4. 2017

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 liikenne -kun-
tayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto
Museovirasto, kulttuuriympäris-
tön suojelu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), Helsinki
Gasum Oy

För kännedom
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 529

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, 
Pirkkola, Maunula) kortteleiden 28222 ja 28225, korttelin 28226 tonttien 
1 ja 4, korttelin 28231 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaa-
van ja asemakaavan muutoksen 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 mu-
utetun piirustuksen numero 12420 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.

08.05.2017 Pöydälle

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.04.2017 § 196

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Ksv 4002_1, karttaruutu 679495-6, 680495-6

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 22.11.2016 päivätyn ja 25.4.2017 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12420 hyväksymistä. Asemakaa-
va koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Pirkkola, Maunula) ka-
tualuetta ja asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Ou-
lunkylä, Pirkkola, Maunula) kortteleita 28222 ja 28225, korttelin 
28226 tontteja 1 ja 4, korttelin 28231 tonttia 1 sekä katu- ja puistoa-
lueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

29.11.2016 Ehdotuksen mukaan

22.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Marja Piimies

Lisätiedot
Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts(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

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö 23.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

http://www.hel.fi/ksv
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HKL lausuu seuraavaa:

Pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee taata esteetön 
kulku.

Raitiotiekatujen suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevaa 
KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa mm. mää-
ritellään pikaraitiotien ja siihen liittyvien järjestelmien (esim. pysäkkirat-
kaisut) katutilasta vaatima tilantarve.

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan YKT:n periaatteita.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja raken-
nusmääräyksissä.

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.2.2017

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille. 
Pirjontien ja Pirkkolantien pohjoispuolisiin kortteleihin 28226 ja 28231 
sijoittuvaa uutta asuntorakentamista viedään eteenpäin hankkeina, joi-
den viitesuunnitelmat ovat mukana kaava-aineistossa. ATT:n lausunto 
koskee ainoastaan Pirjontien ja Pirkolantien eteläpuolisia uusia asuin-
kortteleita 28209, 28210 ja 28222 ja 28225. Lausunto on laadittu kohtu-
uhintaisen asuntotuotannon näkökulmasta, ennakkotietoa alueen tule-
vista tontinvarauksista ei ole.

Kortteleiden perusratkaisu on asumisen kannalta perusteltu: Raide-Jo-
kerin varteen rakentuu lamellitalojen ja/tai kytkettyjen pistetalojen vyö-
hyke, joka suojaa piha-alueita pohjoissuunnan melulta. Korttelien 
28222 ja 28225 muut asuinrakennukset ovat pistetaloja. Asunnot on 
mahdollista avata pääosin hyviin ilmansuuntiin ja näkymiin. Uusien 
korttelien sijainti nykyisten omakoti- ja kerrostaloalueiden rajapinnassa 
on kaavassa tulkittu tarkoittavan hyvinkin pienimittakaavaista kerrosta-
lorakentamista.

Kapearunkoisten ja melko matalien hissitalojen kustannustehokas to-
teuttaminen on haasteellista, ARA-hintatasossa ehkä jopa mahdotonta. 
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Olisi asuntosuunnittelun kannalta toivottavaa, että rakennusala kapeim-
millaankin mahdollistaisi normaalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan 
lamellirunkoratkaisun. Mitoituksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan 
noin 12,5 m syvä lämmin runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhyk-
keen mitta.

Korttelissa 28209 on hyvä, että rakennuksen porrastus (viidestä nel-
jään kerrokseen) on merkitty ainoastaan likimääräisesti. Havainneku-
vassa piha-alueelle on sijoitettu pysäköintiä, mutta sille ei muista kortte-
leista poiketen ole p-merkinnällä kohdistettua paikkaa. Pysäköintipaikat 
tulisi voida sijoittaa pihalle havainnekuvan mukaisesti.

Korttelin 28210 kapea rakennusala rajoittaa ratkaisuvaihtoehtoja. Vo-
lyymiltään yhteensä 3000 k-m2 rakennusoikeus tulee toteuttaa kol-
meen erilliseen rakennukseen, joissa lisäksi ylin 4. kerros on vajaa. Ra-
kennusmassan sopeuttamista naapuritalojen mittakaavaan tulisi voida 
ohjata kustannustehokkaammin keinoin, vaikkapa edellyttämällä ylim-
män kerroksen muista poikkeavaa käsittelyä tai pitkän massan visuaa-
lista jakamista kolmeen osaan.

Korttelin 28222 alimpiin kerroksiin on muodostumassa runsaasti auto-
halliin ja/tai Raide-Jokerin suuntaan rajautuvaa tilaa, joka ei sovellu 
asumiseen. Kaavassa mahdollistetaan asuntoon liittyvät työ- ja liiketilat 
Pirkkolantien varteen, mutta kysyntää tällaisille tiloille ei välttämättä kui-
tenkaan ole. Pirjontien / Pirkkolantien suuntaan dB-määräys kerrotaan 
nostettavan 5dB suuremmaksi, kuin mitä asemakaavamääräyksissä 
edellytetään, jos näille julkisivuille osoitetaan makuuhuoneita. Käytän-
nössä näille sivuille tullaan sijoittamaan makuuhuoneita, kun oleskeluti-
lat pyritään avaamaan parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin.

Korttelin eteläkulmassa on mahdollista avata asunnot puiston suun-
taan, mikäli Lampuotilantietä voi hyödyntää pelastusreittinä myös pu-
istoon sijoittuvalta osaltaan. Myös korttelissa 28225 pelastusmahdolli-
suudet rajoittavat asuntojen suuntaamista parhaisiin näkymiin. Onko 
mahdollista hyödyntää puistoreittejä tai sallia pelastuspaikat istutetta-
viksi merkityille alueille? Molempien kortteleiden pysäköintiratkaisu tuli-
si voida toteuttaa korkeusasemiin, jossa vesitiiviitä rakenteita ja pump-
paamoita ei tarvita, nyt riski siihen näyttäisi olevan. Molempien kortte-
leiden pysäköintiratkaisut ovat todennäköisesti kalliita, etenkin hank-
keen kokoon suhteutettuna. Kansipysäköintiratkaisu on alueelle vieras.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 31.01.2017 § 48
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HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa Raide-Jokerin var-
ren täydennysrakentamisen Maunulassa ja Pirkkolassa. Raide-Jokerin 
pikaraitiotietä varten Pirjontien ja Pirkkolantien katualuetta levennetään. 
Suunnittelualueeseen kuuluu Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien 
varren tontteja sekä puisto- ja katualueita.

Asemakaava-alue sijaitsee Haaganpuron valuma-alueella, jonka alaju-
oksun tulvariskiä ei tule nostaa. Rakennettu pinta lisää myös kiintoai-
neen kulkeutumista vesistössä, mikä on haitallista taimenen kutusorai-
koille. 

Korttelialueiden hulevesihallinnan määräykset tulee asettaa mitoituksel-
lisiksi siellä, missä se on mahdollista. Mitoitusvaatimus tarvitaan, koska 
asemaakaava-alueelta poistuu tuhansia neliömetrejä rakentamatonta 
pintaa ja viheraluetta. Huleveden viivytyksen mitoitus tulee olla vähin-
tään yksi kuutiometri viivytystilavuutta jokaista sataa rakennettua neliö-
metriä kohden. Tämä vastaa käytännössä 1‒3 vuoden välein tapahtu-
van 10‒15 minuutin mitoitussateen viivyttämistä.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille yhteensä noin 4,5 
miljoonan euron (10/2016, alv 0 %) kustannukset. Kaava-alueen katu- 
ja liikennealueiden sekä aukioiden toteutuksesta on arvioitu aiheutuvan 
kustannuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Puisto- ja virkistysalueiden 
kustannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. Katu- ja liikennea-
lueiden sekä puisto- ja virkistysalueiden kustannukset sisältävät niiden 
esirakentamis- ja pohjarakennuskustannukset. Rakentamiskelpoiseksi 
saattamisesta aiheutuu noin 0,5 miljoonan euron kustannukset, jotka 
sisältävät uuden rakentamisen vuoksi purettavien, kaupungin hallussa 
olevien rakennusten purkukustannukset.

Yleisten alueiden kustannusjako Raide-Jokerin ja kaupungin kustan-
nusten välillä tarkentuu jatkosuunnittelussa. Edellä mainittujen kustan-
nuksien lisäksi kaava-alueelle kohdistuvat raitiotien kustannukset ovat 
Raide-Jokerin hankesuunnitelman 4/2015 mukaisesti noin 3 miljoonaa 
euroa.

Esittelijä
vs. kaupunginarkkitehti
Jussi Luomanen

Lisätiedot
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Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440
petri.arponen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 31.01.2017 § 4

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.12.2016

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sijaitsee Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäri-
stössä, ja sijoittuu osaksi valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä (RKY 2009) osana kohdetta ”Pirkkolan omakotialue 
ja rintamamiestalot”.

Pirkkolan omakotialue on edustava esimerkki jälleenrakennuskauden 
tyyppitalosuunnittelun ja standardoimistyön ansiosta lyhyessä ajassa 
pienillä resursseilla rakennetusta asuinalueesta ja ns. rintamamiestalo-
jen asuntotuotannosta. Alueella sijaitsee noin 200 omakotitonttia, jotka 
on rakennettu yksikerroksisin kaksihuoneisin pientaloin. Suurin osa 
asuintaloista on Ruotsin ja Norjan lahjoittamia. Pirkkolan alue kuuluu 
varhaisimpiin rintamamiestaloalueisiin, sen rakentaminen alkoi vuosina 
1940-41. Alueen pihoille laati puutarhasuunnittelija Elisabeth Koch 
mallipiirustussuunnitelmia. Alue on hyvin tunnettu osa helsinkiläistä 
kulttuuriympäristöä, ja sillä on valtakunnallista arvoa rakennusaikansa 
edustajana.

Asemakaavaehdotuksessa suunnitellaan täydennysrakentamista uu-
den Raide-Jokeri –linjan yhteyteen Pirjontien ja Pirkkolantien varrelle. 
Täydennysrakentamisen yhteydessä on tärkeä vaalia valtakunnallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön arvojen säilyminen sekä ohjata ympäri-
stöön sopeutuvaa rakentamista.

Asemakaavamuutokseen sisältyvä Pirjontien ja Pirkkolantien risteyk-
sessä sijaitseva Pirjontie 28 tontti kuuluu RKY 2009 rajauksen piiriin. 
Tontilla sijaitseva rakennus on vuonna 1940 valmistunut yksikerroksi-
nen alun perin Elannon myymälänä toiminut liiketalo, joka on suunnitel-
tu KK:n rakennusosastolla. Kaavaehdotuksessa huonokuntoinen ra-
kennus on purettu ja korvattu 2-5 kerroksisella kerrostalomassalla. Uu-
disrakennus sijoittuu näkyvälle rakennuspaikalle pienen aukiomuodos-
telman äärelle.
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Kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu rikkoo standardirakennuksin to-
teutetun omakotialueen yhtenäisen rakennustavan. Viisikerroksinen 
kerrostalo yksikerroksisten omakotitalojen keskellä on ristiriidassa teho-
kuuden ja rakennustavan osalta. Rakennus ei muodosta porttiaihetta, 
vaan sijoittuu osin katualueelle, rikkoen ehjien katutilojen linjaa ja näky-
miä. Rakentaminen tontilla tulee sovittaa alueen rakennustapaan ja –
tehokkuuteen. 

Näiltä osin kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotusta, 
vaan edellyttää muutosta asemakaavakarttaan ja määräyksiin.

Esittelijä
museonjohtaja
Tiina Merisalo

Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 26.01.2017 § 42

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kiinteistökartta 115/680 496 ja 101/679 494; Pirjontie ja Pirkkolantie

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaa-
van muutosehdotuksesta nro 12420 seuraavan lausunnon:

Pirjontien tontin 28210/9 kerrosluvun kasvattaminen kaavaluonnosvai-
heesta on kannatettava ratkaisu. Tämän kaltaista Raidejokerin keskei-
simmän vaikutusalueen täydennysrakentamistarpeita ja -potentiaalia 
huomioon ottavaa tarkastelutyötä on edelleen toivottavaa jatkaa erilli-
sissä asemakaavahankkeissa muun muassa kaava-alueeseen kyt-
keytyvien tonttien 28220/1 ja 3 sekä 28216/2 osalta.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on kaupungin omistuksessa 
eikä kaavan osalta ole tarpeen käydä maankäyttösopimusneuvotteluja. 
Osaan kaavamuutoksessa osoitetuista tonteista kohdistuu pitkäaikai-
nen maanvuokrasopimus. Kiinteistötoimi neuvottelee näiden tonttien 
vuokralaisten kanssa tarvittavista sopimusmuutoksista kaavan valmis-
telun aikana ja kaavan vahvistumisen jälkeen.  

Käsittely

26.01.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotukseen lisätään uusi toinen kappale.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen

Lisätiedot
Valtteri Halla, maankäyttöinsinööri, puhelin: 09 310 76184

valtteri.halla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.01.2017 § 6

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Oulunkylän, Maunulan 
(28. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolanti-
en ympäristö:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaava-asiassa.

Esittelijä
pelastusjohtaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 9

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökes-
kus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 12.10.2016 § 78
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HEL 2014-015024 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli Maunulan suunnittelutilanteesta ja nimi-
stötarpeista. Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia uusia nimiä: 

Lampuotilanpuisto–Landboasparken
(puisto)
Perustelu: Liitynnäinen; Lampuotilantien mukaan;

ja

Pirjonaukio–Birgittaplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen; Pirjontien mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 4.5.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Raide-Jokeri vaatii Pirkkolantiellä paaluperustuksen Puronvarren ja 
Maunulantien risteysalueiden tuntumassa. Kaavamuutosalueella on eri-
tyisesti liikennesuunnittelussa ja mahdollisesti täydennysrakentamisen 
suunnittelussa huomioitava Raide-Jokerin aiheuttamien tärinähaittojen 
ehkäisy.

Lisätiedot
Kalle Rantala, geotekninen asiantuntija, puhelin: 310 37819

kalle.rantala(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 31.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 23.2.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt kaupunginmuseolle lausun-
topyynnön koskien Maunulan Pirjon- ja Pirkkolantien ympäristön ase-
makaavamuutoksen luonnosta. Kaupunginmuseo on tutustunut kaava-
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luonnosaineistoon. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut kaavamuutoshankkeen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta lausunnon 27.2.2015, jossa on tiivistetty alueen 
suunnittelu- ja rakennushistorian päälinjat. Suunnittelualue sijoittuu val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 
2009 piiriin - rajautuen sekä osin sisältyen kohteeseen ”Pirkkolan oma-
kotialue ja rintamamiestalot”. Kaavalla on vaikutuksia helsinkiläisen ra-
kennusperinnön säilymiseen ja tulevaisuuteen. Tästä syystä kau-
punginmuseon OAS-vaiheen lausunnossa pidettiin tärkeänä, että täy-
dentävä rakentaminen alueella on sopeutuvaa ja seuraa luontevasti 
nykyisen asemakaavan periaatteita, ympäristön olennaisia piirteitä tuki-
en ja säilyttäen.

RKY-rajauksen sisään sijoittuva Pirkkolantietä reunustava alue on kaa-
valuonnoksessa jätetty rakentamattomaksi puistoalueeksi, mitä kau-
punginmuseo pitää myönteisenä ratkaisuna. Sen sijaan kortteli 28222 
Pirkkolantien varrella omakotialueen yhteydessä on rakennustavaltaan 
ja tehokkuudeltaan liian raskas soveltuvaksi ympäristöön. Pirkkolanti-
en-Pirjontien katuosuus muodostaa ehjän katumaiseman ja ympäristö-
arvoiltaan merkittävän kaupunkitilan, joka tulee kokonaisuutena ratkais-
ta tasapainoisella ja yhtenäisellä tavalla. Katutilaan työntyvät viisiker-
roksiset rakennusmassat ovat tämän tavoitteen vastaisia, rikkoen kau-
punkikuvaa RKY-alueen yhteydessä ympäristöä turmelevalla tavalla, 
eikä kaupunginmuseo puolla ratkaisua.

Pirjontien ja Pirkkolantien risteyksessä sijaitseva Pirjontie 28 rakennus 
jää RKY 2009 rajauksen piiriin. Rakennus on vuonna 1940 valmistunut 
yksikerroksinen, alun perin Pirkkolan Elannon myymälänä toiminut lii-
kerakennus (suunnittelu KK:n rakennusosto). Rakennus sijoittuu aukio-
maisen muodon saaneen Pirjon- ja Pirkkolantien risteykseen. Raken-
nus tulisi ensisijaisesti ylläpitää nykymuodossaan, ja vain mikäli välttä-
mätöntä korvata ympäristöön hyvin sovittuvalla uudisrakennuksella. 
Kaavaehdotus esittää tontille enimmillään nelikerroksisen asuinker-
rostalon, johon liittyy lisäksi kaksikerroksinen erillisrakennus. Kau-
punginmuseon mukaan asuinkerrostalo osana Pirkkolan omakotialueen 
RKY 2009 miljöötä poikkeaa olennaisesti ympäristön ominaispiirteistä, 
eikä ratkaisuna ole mahdollinen. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti 
huomattavan arvokas alue tulee täydennysrakentaa alueen rakentee-
seen hyvin sovittuvalla tavalla, jossa tehokkuus määrittyy alueellisen 
tarkastelun perusteella.

27.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
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Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972
mikko.lindqvist(a)hel.fi

Rakennusvirasto 14.3.2016

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa täy-
dennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnok-
sesta 31.3.2016 mennessä (Oulunkylän, Maunulan (28.ko) asemakaa-
van muutos, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö).

Asemakaava ja asemakaavan muutos luo edellytykset pikaraitiotie Rai-
de-Jokerin rakentamiselle Pakilantielle, Pirjontielle ja Pirkkolantielle. 
Samalla lisätään asuntojen määrää tulevan Raide-Jokerin pysäkin tun-
tumassa. Tavoitteena on nykyistä rakentuneempi ja kaupunkimaisempi 
ympäristö, Uutta asuntokerrosalaa on noin 25 000 k-m2. Asu-
kasmäärän lisäys on noin 600. Liike- ja toimitilaa suunnittelualueelle on 
osoitettu 740 k-m2.

Rakennusvirasto kiittää ratkaisuista, jossa pieni kulma Pakilantie 10-20 
tonttia muutetaan katuaukioksi Maunulan uuden kirjastotalon edessä. 
Ratkaisu selkeyttää alueen tilajärjestelyjä. 

Suunnittelualue sijoittuu osittain valtakunnallisesti merkittävän rakenne-
tun kulttuuriympäristön alueelle ja sen viereen. Alue kuuluu Museovi-
raston RKY 2009-kohdeluetteloon Pirkkolan omakotialue ja rintamami-
estalot. Suunnittelualueen vieressä on myös toinen tärkeä RKY alue eli 
Maunulan asuntoalue, joka yhdessä Pirkkolan alueen kanssa luovat 
merkittävän historiakokonaisuuden. Liikennesuunnitelmaluonnoksessa 
on esitetty kuorma-autojen pysäköintipaikkaa juuri RKY-alueelle. Tämä 
tulee poistaa suunnitelmasta ja tutkia asiaa tarvittaessa muutosalueen 
ulkopuolella. Kuorma-autojen pysäköintialue ei myöskään tue alueen 
arvojen ja viereen jäävän puistoalueen kehittämistä. Ratkaisu voi myös 
vaikeuttaa hulevesien luonnonmukaista käsittelyä alueella. 

Puistoalueet toimivat ekologisina yhteyksinä. Jotta tämä ekologinen yh-
teys toimii myös vastaisuudessa, tulee yhteyden olla leveydeltään riit-
tävä. Puistoalueiden osalta tulee priorisoida kaupungin hulevesistrate-
gian mukaisia rakenteita ja turvata niille riittävät tilavaraukset. 
Lähtökohtana tulee olla viheryhteyden kehittäminen ja parantaminen. 
Jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta, että nykyinen putkitettu 
purouoma siirretään kulkemaan avouomana Pirkkolantien eteläpuolel-
le. Tämä ratkaisu parantaa ekologista yhteyttä ja tuo kaupungin elintär-
keää sinistä verkostoa esille. 
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Katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilava-
raukset. Kasvillisuuteen liittyvät merkinnät ja määräykset yleisillä alueil-
la tulee olla ohjeellisia. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset yleis-
ten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Lampuotilantien itäisen päädyn jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huo-
miota jalankulun ja pyöräilyn orientoitumiseen sekä jatkuvuuteen Mau-
nulanpuiston suuntaan. Maunulantien ja Pirkkolantien/Pirjontien risteyk-
sen puistoalue (VP) on ajoyhteyden takia ongelmallinen ja jäsenty-
mätön. Tämä puistoalue tulee muuttaa katualueeksi tai liittää osaksi 
korttelialuetta 28210.

Raide-Jokerin mahdollistamiseksi laadinnan alla on tekniset asemakaa-
vat ja asemakaavamuutokset. Yksi asemakaavan muutosta tarvitseva 
alue on jätetty pois Raide-Jokerin teknisistä kaavoista, prosessiteknisi-
stä syistä. Tämä kohde sijaitsee Pakilantien toisella puolella ja koskee 
korttelin 28316 rajan tarkistamista katutilan reunassa. Rakennusvirasto 
esittää, että tämä asemakaavan muutos lisätään tähän kaavahankkee-
seen. 

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa täyden-
netystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai kaavaluonnoksesta.

20.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

Opetusvirasto 7.4.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Suunnittelualue sijaitsee Maunulan pohjoisosassa rajautuen idässä 
Maunulan ostoskeskukseen ja lännessä keskuspuistoon. Suunnittelua-
lueeseen kuuluu katualueita (Pakilantie, Pirjontie, Pirkkolantie, Maunu-
lantie, Metsäpurontie ja Lampuotilantie), katualueiden varren tontteja ja 
puistoalueita. Aluekokonaisuus on arvotettu Museoviraston valtakun-
nallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listauksessa 
(RKY 2009). 
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Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka käynnistyy v. 2015 alussa. Lisäksi 
tutkitaan suunnittelualueen ajoneuvo-, kävely- ja pyöräilyliikenteen lii-
kennejärjestelyitä.

Alueelle tutkitaan täydennysrakentamista yhteensä 12 000 kem2, n. 
300 asukasta. Tämä tarkoittanee n. 35 peruskouluikäisen lapsen lisäy-
stä.

Alue kuuluu Maunulan yläasteen ja Maunulan ala-asteen oppilaaksiot-
toalueeseen. 

Alueen ala-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 421–527 vuosina 2016–2025. Maunulan 
ala-asteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 503 oppilaspaik-
kaa.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 24.2.2015 painotetun 
opetuksen verkosta 1.8.2016 alkaen. Tällöin Maunulan ala-asteella va-
raudutaan n. 150 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. Lähikoulu-
paikkoja jää kouluun tällöin 353 oppilaspaikkaa. 

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
40 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 29 %, Maunulan ala-asteen koulussa on ylimäärä-
istä tilaa vuosina 2016–2025 114 – 42 oppilaspaikkaa. 

Alueen ylä-asteikäisten lasten määrä kasvaa viimeisen käytettävissä 
olevan ennusteen mukaan 168–286 vuosina 2016–2025. Maunulan yh-
teiskoulun yläasteen käytettävissä oleva kapasiteetti (+10 %) on 326 
oppilaspaikkaa. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksen 
perusteella varaudutaan n. 260 painotetun opetuksen oppilaspaikkaan. 
Lähikoulupaikkoja jää kouluun tällöin 66 oppilaspaikkaa.

Kun otetaan huomioon, että soveltuvuuskoeluokkien oppilaspaikoista 
30 % on alueen omien oppilaiden käytössä ja alueelta siirtyy muiden 
alueiden kouluihin n. 13 %, Maunulan ylä-asteen koulussa on tilavajetta 
vuosina 2016–2025 -3 …-106 oppilaspaikkaa. 

Edelliseen laskelmaan ei sisälly lausunnon kohteena olevan mahdolli-
sen täydennysrakentamisen osuus. Ala-asteikäisille näyttäisi olevan ti-
laa, mutta yläasteikäisten tiloista on vajetta koko tarkasteluajan.

Maunulan oppilaaksiottoalue rajautuu Pasilan projektialueeseen. Osa 
Pasilasta jopa sisältyy Maunulan oppilaaksiottoalueeseen, Pohjois-Pa-
silaan on alustavasti suunniteltu luokkien 1-2 -koulua. Tämä edellyttää 
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yhteistyötä Pasila-projektin kanssa, kun Maunulaan suunnitellaan uutta 
asumista ja mitoitetaan tarvittavia koulupalveluja.

Lisätiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 20.2.2015

HEL 2014-015024 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta 1190-00/15. Suunnittelualue sijaitsee Maunu-
lan pohjoisosassa. Se rajautuu idässä Maunulan ostoskeskukseen ja 
lännessä keskuspuistoon. Suunnittelualueeseen kuuluu katualueita, ka-
tualueiden varren tontteja ja puistoalueita.

Pakilantien, Pirjontien ja Pirkkolantien katualue suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla 
tutkitaan uutta rakentamista katuja rajaaville tonteille ja puistoalueille.

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön suunnittelu liittyy Raide-Jokeri pi-
karaitiotien hankesuunnitteluun, joka on käynnistynyt vuoden 2015 alu-
ssa. Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseudun 
merkittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee tule-
vaisuudessa Itäkeskuksesta Otaniemeen pääosin runkolinjan 550 reit-
tiä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Ajoneuvoliikenteen kääntyminen 
vasemmalle raitiotien yli tulee estää. Lisäksi jalankulkijoiden suojateitä 
tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin kohtiin, jossa 
se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja täri-
nähaittoja, jotka tulee huomioida kiinteistöjen sijoittelussa ja raken-
nusmääräyksissä.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa KSV:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 284
Detaljplan och detaljplaneändring för Fallkullakilen (nr 12380)

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna dels detaljplan för en del av kvarteret nr 38339, gatuområden 
och områden för närrekreation i 38 stadsdelen (Malm, Malms flygfält), 
delar av kvarteren nr 39282 och 39284, gatuområden och områden för 
närrekreation i 39 stadsdelen (Staffansby, Mosabacka) och gatuområ-
de i 41 stadsdelen (Storskog, Parkstad), dels detaljplaneändring för 
tomten nr 2 i kvarteret nr 38332 och gatu-, park-, skyddsgrön- och järn-
vägsområden i 38 stadsdelen (Malm, Malms flygfält), kvarteret nr 
39312 och gatu-, park-, skyddsgrön- och järnvägsområden i 39 stads-
delen (Staffansby, Mosabacka), gatu- och järnvägsområden i 41 stads-
delen (Storskog, Parkstad) och stadsdelsgränsen enligt ritning nr 
12380, daterad 26.4.2016 och ändrad 28.3.2017, och på de grunder 
som framgår av detaljplanebeskrivningen. Nya kvarter med numren 
38339 och 39280–39284 bildas.

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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12380 kartta, 
päivätty 26.4.2016, muutettu 28.3.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12380 selostus, päivätty 
26.4.2016, muutettu 28.3.2017, päivitetty Kslk:n 28.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.4.2016, täydennetty 28.3.2017  ja asukastilai-
suuden muistio 20.4.2015

4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_bygg-
nadsordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan_detaljplan_byggnads-
ordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Liikennevirasto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Bostäder för ca 1 250 boende har planerats nära Mosabacka station. 
Det nya bostadsområdet omfattar urbana bostadskvarter för flervå-
ningshus i 4–8 våningar. En tomt för en dagligvarubutik har planerats 
vid ingången till stationen. Fokus har under planeringen särskilt legat 
på att skapa en bra miljö för gående och cyklister och på att organisera 
dagvattenhanteringen på ett sätt som främjar stadsbilden. 

Det får byggas ny våningsyta på 52 000 m² på bostadstomterna. Minst 
600 m² av denna våningsyta ska bestå av affärslokaler. Dessutom får 
det byggas affärslokaler på 1 200 m² vy i kvartersområdet för affärs-
byggnader. Exploateringstalet varierar mellan 0,98 och 2,01 men är ca 
1,8 på största delen av tomterna.  

Markanvändningen vid stationen effektiviseras betydligt när detaljpla-
nen genomförs. Att byggande sker nära stationen är fördelaktigt för sta-
den eftersom den effektiva kollektivtrafiken kan utnyttjas. Det finns re-
dan ett servicenät och infrastruktur i närheten av området. Två parke-
ringsanläggningar och en butik har planerats på platser som är utsatta 
för buller, vibrationer, stomljud och luftföroreningar. 

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen eller delgeneralplanen med rättsverkningar, och 
den bidrar till att stadens strategiska mål nås. Detaljplanelösningen är 
dessutom i överensstämmelse med målen i den nya generalplanen 
(stadsfullmäktige 26.10.2016).
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Flera detaljplaner gäller för området: nr 5343 från 1964, nr 7406 från 
1976, nr 7779 från 1978, nr 9855 från 2000 och nr 9974 från 1995. 
Norra delen av planeringsområdet, vilken gränsar till Storskogsvägen, 
saknar detaljplan. Nordöstra hörnet är delvis järnvägsområde och 
skyddsgrönområde. En del av området utmed stambanan är park. Mel-
lan Lavvägen och området reserverat för en bana finns skyddsgrönom-
råde. Grönområdena har stråk och öppna diken men är i övrigt oanlag-
da.

Staden får genom detaljplanelösningen investeringskostnader på sam-
manlagt ca 15 mn euro i prisnivån i januari 2016 (exklusive moms). 
Kostnaderna fördelar sig på följande sätt:

Grundberedning och ledningsflyttningar 5 mn euro
Gator och trafikområden 6 mn euro
Broar 1 mn euro
Parker och rekreationsområden 1 mn euro
Stickelbackabäcken och dagvattenbassänger 2 mn euro
Sammanlagt 15 mn euro

Kostnaderna för att bygga den nya våningsytan uppgår till ca 280 eu-
ro/m². Byggrätten medför inkomster för staden när denna säljer och ut-
arrenderar tomter. Inkomsterna beräknas till ca 25 mn euro.

Planeringsfaser och växelverkan

Staden tog själv initiativet till detaljplanelösningen. Största delen av 
marken är i stadens ägo. En del av marken utmed banområdet är i sta-
tens ägo. Parkeringstomten 38332/2 är utarrenderad till Helsingin Asu-
misoikeus Oy.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet 
för deltagande och bedömning.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 20.5–20.6.2016. En an-
märkning framställdes, och två skrivelser kom in utanför den tid detalj-
planeförslaget hölls framlagt.

Anmärkning och skrivelser

Det påpekas i anmärkningen att området norr om Storskogsvägen är 
utsatt för trafikbuller från gatan. Enligt den ena skrivelsen bör möjlighe-
ten till en spårförbindelse österut bevaras, och enligt den andra bör vat-
tenkvaliteten och livsbetingelserna för öring tryggas i Stickelbackabäc-
ken. 
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Utlåtanden

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av Helen Ab, samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Trafikverket, bostadsproduk-
tionsbyrån, affärsverket HST, fastighetsnämnden, idrottsverket, ung-
domscentralen, utbildningsverket, räddningsnämnden, byggnadstill-
synsverket, social- och hälsovårdsverket, barnomsorgsverket, nämn-
den för allmänna arbeten och miljönämnden.

Trafikverket vill bevara möjligheten till fler spår i det område norr om 
Mosabacka station som förvaltas av verket.

Utlåtandet från byggnadstillsynsverket handlar bl.a. om parkeringen 
och anvisningar för byggplaneringen.

Nämnden för allmänna arbeten motsätter sig en supercykelväg utmed 
Stickelbackabäcken och tar upp behovet av bullerbekämpning.  

Räddningsnämnden framhåller att räddningsvägarna på innergårdarna 
bör planeras antingen så att genomfart är möjlig eller så att räddnings-
fordonen kan vända på gårdarna.

Miljönämnden anser med tanke på det kraftiga bullret att detaljplanebe-
stämmelserna bör kompletteras så att bostäder inte får vetta enbart 
mot stambanan eller Storskogsvägen. 

Utlåtandet från bostadsproduktionsbyrån gäller bl.a. byggnadsytor, af-
färslokaler, gemensamma lokaler, räddningsmöjligheter och parkering.

Fastighetsnämnden påpekar att detaljplanen kräver ett markavtal mel-
lan staden och staten och att det arrendeområde som består av den i 
den gällande detaljplanen angivna tomten 38332/2 måste ändras. 

Ingenting särskilt lyfts fram i de andra utlåtandena. Helen Ab, barnom-
sorgsverket, social- och hälsovårdsverket, utbildningsverket, ungdoms-
centralen, idrottsverket och affärsverket HST meddelar att de inte har 
något 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 detaljplan och detaljplaneändring

Det som tas upp i anmärkningen, skrivelserna och utlåtandena har be-
aktats i ändamålsenliga delar förutsatt att saken inte strider mot detalj-
planemålen. Ändringarna beskrivs närmare i avsnittet Suunnittelu- ja 
käsittelyvaiheet i detaljplanebeskrivningen (bilaga 2).
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Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas 
fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med en justerad framställning 
från stadsplaneringsnämnden.

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 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12380 kartta, 
päivätty 26.4.2016, muutettu 28.3.2017

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12380 selostus, päivätty 
26.4.2016, muutettu 28.3.2017, päivitetty Kslk:n 28.3.2017 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 26.4.2016, täydennetty 28.3.2017  ja asukastilai-
suuden muistio 20.4.2015

4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, muutettu 28.3.2017

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
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä



Helsingfors stad Protokoll 12/2017 519 (557)
Stadsfullmäktige

Ärende/35
07.06.2017

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

Liikennevirasto

För kännedom

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.05.2017 § 609

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, Mal-
min lentokenttä) osaa korttelia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 
39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 
39284 sekä katu- ja lähivirkistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suur-
metsä, Puistola) katualuetta koskevan asemakaavan sekä 38. kau-
punginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä 
katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapa-
ninkylä, Tapanila), korttelia 39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja 
rautatiealueita, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja raut-
atiealueita sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutok-
sen 26.4.2016 päivätyn ja 28.3.2017 muutetun piirustuksen numero 
12380 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat uudet kort-
telit 38339 ja 39280 - 39284.

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
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Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.03.2017 § 154

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 4004_1, karttaruutu 683501, 683502

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 26.4.2016 päivätyn ja 28.3.2017 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12380 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) osaa kortte-
lia 38339 sekä katu- ja lähivirkistysalueita, 39. kaupunginosan (Ta-
paninkylä, Tapanila) osaa kortteleita 39282 ja 39284 sekä katu- ja 
lähivirkistysalueita sekä 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola) 
katualuetta. Asemakaavan muutos koskee 38. kaupunginosan (Mal-
mi, Malmin lentokenttä) korttelin 38332 tonttia 2 sekä katu-, puisto-, 
suojaviher- ja rautatiealueita, 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Ta-
panila), korttelia 39312 sekä katu-, puisto-, suojaviher- ja rautatiea-
lueita, 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Puistola), katu- ja rautatiea-
lueita sekä kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 38339 
ja 39280–39284).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla 
kohdassa Päätöksenteko

www.hel.fi/ksv

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

26.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

http://www.hel.fi/www/ksv/fi/paatoksenteko/
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johanna.mutanen(a)hel.fi
Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37416

juha.ruonala(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu ja hulevedet, puhelin: 310 
37479

anu.lamsa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/melu ja tärinä, pu-
helin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/geotekniikka, 
puhelin: 310 37325

helena.farkkila-korjus(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kunnallistekniikka, pu-
helin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu/kaavatalous, puhe-
lin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.08.2016 § 352

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Fallkullan 
Kiilaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12380 seu-
raavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa kaavamuutoksen kohteena 
olevan alueen lähes kokonaan. Suomen valtio omistaa muutosaluee-
seen kuuluvan maapohjan junaradan sekä sen välittömään läheisyy-
teen ulottuvan alueen osalta. 

Muutosehdotus mahdollistaa alueen asuntotonteille uutta kerrosalaa 
53 200 k-m², josta vähintään 600 k-m² tulee rakentaa liiketiloiksi. Liiker-
akennusten korttelialueella on 1 200 k-m² liiketilaa. Nykyisin voimassa 
olevan asemakaavan mukainen käyttötarkoitus muuttuisi puistoaluees-
ta pääosin asuinkäyttöön. 

Asemakaavan muutosalueeseen ei kohdistu varauksia. 

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyitä kaupungin ja Suomen 
valtion välillä. Lisäksi nykyisen kaavan mukaisen tontin 38332/2 vuok-
ra-alue on muutettava.

Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen johdosta.
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Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Peter Haaparinne

Lisätiedot
Tuukka Toropainen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 1.8.2016

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Fallkullan kiilan alueella ratavarauksesta luopuminen on mahdollistanut 
uusien asuinkortteleiden kaavoittamisen pääradan ja Suurmetsäntien 
rajaamalle kolmiomaiselle peltoaukealle nykyisen kaupunkirakenteen 
jatkoksi. Tämän hetken alustavan tiedon mukaan valtaosa uusista ton-
teista olisi tulossa ATT:n rakennutettavaksi: korttelit 39281 – 39284 ko-
konaisuudessaan sekä korttelin 39280 tontit 1 - 3 ja korttelin 39312 
tontti 4. Lausunto koskee ainoastaan näitä osia kaava-alueesta.

AK-tonteille on tarkoitus toteuttaa kohtuuhintaista asumista eri hallin-
tamuotoihin: vuokra-, asumisoikeus- ja puolihitas-asuntoja. Pysäköinti 
on pääosin keskitetty LPA-tonteille kolmikerroksisiin pysäköintilaitoksi-
in.  Kaava-alue on savimaata, joten rakennuksiin on tehtävä paalupe-
rustus ja piha-alueille stabilointi. Rakennuskustannusten kannalta on 
edullista, että pehmeälle maaperälle on kaavoitettu suhteellisen tehok-
kaita kortteleita, joissa asuinrakennusten kerrosluku valtaosin on viisi 
tai enemmän.

Kaareva ja säteittäinen katuverkko tuottaa vaihtelevan muotoisia asuin-
kortteleita, joissa rakennusalat kiertävät tontin laitoja. Myös rakennusa-
lojen syvyysmitta vaihtelee voimakkaasti. Olisi asuntosuunnittelun kan-
nalta toivottavaa, että rakennusala kapeimmillaankin mahdollistaisi nor-
maalin yhteen parvekesuuntaan aukeavan lamellirunkoratkaisun. Mitoi-
tuksen lähtökohtana pitäisi olla kauttaaltaan noin 12,5 m syvä lämmin 
runko, jonka lisäksi tarvitaan parvekevyöhykkeen mitta. Rakennusaloja 
olisi hyvä tarkistaa ainakin kapeimmissa kohdissa (korttelin 29281 
Smoltinkaaren puoleiset sisänurkat ja korttelin 39280 sisänurkka 
Jäkälätien ja Smoltinkaaren risteyksessä, etenkin näkemäalueen kor-
keudella) sekä lisäksi kaavamääräystä, joka sallisi pihan puolella par-
vekkeiden rakentamisen kokonaisuudessaan rakennusalan ulkopuolel-
le. On hyvä, että katuun kiinni rakentamista edellytetään ainoastaan 
Smoltinkaaren ja Jokipoikasenkaaren ulkokaarella.
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Tiiviissä kaupunkirakenteessa, joka lännessä rajautuu rataan ja pohjoi-
sessa vilkasliikenteiseen väylään, on turvattava edellytykset suunnata 
asunnot kussakin sijainnissa parhaisiin mahdollisiin näkymiin ja ilman-
suuntiin. Esim. korttelissa 39282 pohjoislaidan asunnot parvekkeineen 
todennäköisesti halutaan avata korttelipihalle, Smoltinkulun varrella 
taas kadulle. Asunnot tulee voida pelastaa sekä korttelipihoilta että kai-
kilta katualueilta, myös jalankululle ja pyöräilylle varatulta kaaren osalta 
sekä Smoltinkululta. Pelastaminen rajoitukset vaikeuttavat nyt erityi-
sesti Joutsenpuiston varren rakennusten suunnittelua: parhaalle paikal-
le puiston laitaan ja hyvään ilmansuuntaan tulisi voida suunnitella asun-
tojen parvekevyöhyke ja pelastuspaikat sijoittaa puistoon. Vaihtoehtoi-
sena ratkaisuna on esimerkiksi järjestää parvekkeiden yhteyteen yli-
määräiset poistumisportaat, mutta ratkaisu on kallis, vähentää asumis-
viihtyvyyttä sekä hukkaa parasta ja näkyvintä julkisivupintaa. Mahdolli-
suudet sijoittaa pelastusreitti myös puistoon tulisikin vielä selvittää.

Olisi toivottavaa, että kaavamääräyksissä ei ohjattaisi epäsuorastikaan 
rakennuksen tilaohjelmaa. Asumista palvelevien yhteisten tilojen taas 
mitoitusta linjaavat virastojen yhteistyönä laadittu ohje ”Yhteistilojen ra-
kennuttaminen asuinrakennushankkeissa” (2015) sekä kohteen erity-
istarpeet.

Kaavaehdotuksen edellyttämät asuinkortteleihin sijoittuvat liiketilat ovat 
kooltaan kohtuullisia. Ehdotamme, että kaavamääräys sallisi ko. kerro-
salan toteuttamisen vaihtoehtoisesti joko liiketilana tai asuntoon liitty-
vänä työtilana. Tällä tavoin tilojen käyttöä voidaan toteuttaa monipuoli-
semmin.

Pysäköintilaitosten vaiheittainen rakentaminen ei liene tarpeen, jos ne 
tulevaisuudessa palvelevat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ainoas-
taan ATT:lle mahdollisesti varattavia tontteja. Vaiheittain rakentaminen 
rajoittaa suunnitteluratkaisuja, nostaa kustannuksia ja aiheuttaa to-
teutuessaan väistöpaikkojen tarvetta aiempien vaiheiden paikkoja käyt-
täville. ATT:n tavoitteena on alueen rakentuminen kohtuullisen tiiviissä 
aikataulussa ja pysäköintilaitosten toteuttaminen kerralla valmiiksi. Tätä 
tukee myös pysäköintilaitoksiin määritelty viherkattovaatimus. Pysäkö-
intilaitosten ylimmissä kerroksissa voisi riittää autopaikkojen (ei ajoväy-
lien) kattaminen. Kasvualustan paksuuden tarkka määrittely kuuluu ra-
kennussuunnitteluvaiheeseen, etenkin kun Suomen ilmastossa toimivat 
viherkattoratkaisut eivät vielä ole vakiintuneet.

Tontin 39312/4 pysäköintipaikat on asemakaavassa osoitettu pihakan-
nen alle. Mikäli tontille tulee vuokra-asuntoja, autopaikkatarve on 80% 
kaavan muutoin edellyttämistä paikoista. Kalliin kansirakenteen vaihto-
ehtona olisi hyvä olla myös näiden paikkojen sijoitusmahdollisuus LPA-
tontin 39280/2 pysäköintilaitokseen. KL-tontin tarvitsema autopaik-
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kamäärä ja asiaan liittyvät rahoitus- ym. yhteisjärjestelyt aikatauluineen 
ovat tärkeitä lähtötietoja pysäköintilaitoksen tarkempaan suunnitteluun. 
Kaavaan olisi hyvä lisätä mahdollisuus hyödyntää uudessa ”Asunto-
tonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeessa” mainittu nimeä-
mättömän vuorottaispysäköinnin pysäköintipaikkojen vähennys.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Ympäristölautakunta 28.06.2016 § 231

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee pääradan ja Suurmetsäntien 
meluvaikutuspiirissä. Osa asuinkäyttöön osoitetuista rakennuksista 
sijoittuu liikenneväylien välittömään läheisyyteen ja voimakkaalle melu-
alueelle. Asemakaavassa on annettu tonteille määräykset meluhaitto-
jen hallinnasta, jossa melutorjuntaa toteutetaan muun muassa äänene-
ristävyysvaatimuksilla ja parvekkeiden lasitusmääräyksillä. Myös lento-
melu on otettu kaavassa huomioon. Pääradan ja Suurmetsäntien puo-
lella asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot ovat paikoin 70 dB. Voi-
makkaan melun vuoksi asuntojen ei tule avautua ainoastaan pääradan 
tai kadun suuntaan. Tältä osin kaavamääräyksiä tulee täydentää.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.06.2016 § 79

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon asemakaavasta ja ase-
makaavan muutoksesta nro 12380 (Fallkullan kiila):
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Asuinrakennusten sisäpihoille sijoitettavat pelastustiet tulisi suunnitella 
siten, että reitti on läpiajettava tai sisäpihalla on pelastusajoneuvon 
kääntömahdollisuus.

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237

pulmu.waitinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 07.06.2016 § 274

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraa-
van lausunnon:

Asemakaavan muutoksen yhtenä suunnitteluperiaatteena on ollut hule-
vesien hallinta ja Longinojan ekologisen tilan säilyminen. Tämä on hyvä 
lähtökohta asemakaavalle.

Kaavaselostuksessa annetut suositukset Longinojan siirron yhteydessä 
tehtävästä rakennetummasta uomasta ja tonttien vesien johtamisesta 
Smoltinkulun ja Joutsenpuiston hulevesiaiheisiin tulee selvittää huolelli-
sesti jatkosuunnittelun yhteydessä. Myös uoman muokkauksen vaik-
utukset Longinojan vedenlaatuun ja taimenkantaan tulee selvittää yhte-
istyössä ennen toteutussuunnittelun käynnistymistä.

Alueen baanayhteyden toiseksi vaihtoehdoksi on esitetty Longinojan 
varren ulkoilureittiä. Suunnitelmaselostuksen liikennesuunnitelmassa 
baanayhteys on esitetty myös Longinojan varteen. Longinojan lähiym-
päristön kehittäminen ekologisena käytävänä edellyttää, että ojan ym-
päristöön jää riittävä vihervyöhyke. Tämän vuoksi rakennettua jalanku-
lun ja pyöräilyn reittiä ei voi tuoda ojan lähelle. Baanayhteydelle sopi-
vampi linjaus tulee löytyvä tällä kohtaa katuverkostosta. Näin paikoin 
kapea Ojanvarsipuisto virkistysreitteineen säilyy Longinojan suojavyö-
hykkeenä.

Kaavaselostuksessa on kuvattu alueen esteettömyystasoksi "normaali-
taso". Joukkoliikenneasemien ympäristöt ovat esteettömyyden eriko-
istason aluetta, ja tällä kaava-alueella myös Sammaltori. Muuten alue 
on esteettömyyden perustason ympäristöä.
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Kaavamääräyksissä ei ole määräyksiä rakentamisen toteutusjärjestyk-
sestä. Koska joidenkin rakennuksien melunsuojaus perustuu lähem-
pänä rataa tai Suursuontietä sijaitseviin kortteleihin rakennuksineen, tu-
lee määräyksissä ottaa kantaa toteutusjärjestykseen ja mahdollisiin 
väliaikaisiin melunsuojaustoimenpiteisiin. On mahdollista, että osa kort-
telialueista rakentuu myöhemmin. Yleisten töiden lautakunta katsoo, et-
tä asemakaavan muutosalueen koilliskulman lähivirkistysalueen melun-
torjunta täytyy huomioida jatkosuunnittelun yhteydessä.

Asemakaavan laadinnan yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastossa ar-
vioitiin Fallkullan kiilan rakentamiskustannuksiksi katujen, liikennealuei-
den ja siltojen osalta 6 miljoonaa, Longinojan siirron ja hulevesijärjes-
telyjen osalta 2 miljoonaa ja viheralueiden osalta 1 miljoonaa euroa.

Käsittely

07.06.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään kappaleen 6 viimeiseksi virkkeeksi:

 "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että asemakaavan muutosalu-
een koilliskulman lähivirkistysalueen meluntorjunta täytyy huomioida 
jatkosuunnittelun yhteydessä."

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

Nimistötoimikunta 09.12.2015 § 62

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli edelleen Tapanilassa sijaitsevan nk. Fall-
kullan kiilan alueen nimistöstä. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle 
seuraavia uusia nimiä:

Jokipoikasenkaari–Stirrbågen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); jokipoikanen = lohen ja taimenen joessa 
elävä poikanen;
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Jokipoikasentie–Stirrvägen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Jokipoikasenkaaren mu-
kaan;

Joutsenpuisto–Svanparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (linnut); liitynnäinen, Joutsentien mukaan;

Sammaltori–Mosstorget (aukio)
Perustelu: Ryhmänimi (luonnonkasvit); liitynnäinen, Sammalpolun mu-
kaan;

Smoltinkaari–Smoltbågen (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); smoltti = lohen tai taimenen joesta 
mereen vaeltava poikanen;

Smoltinkuja–Smoltgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Smoltinkaaren mukaan;

ja

Smoltinkulku–Smoltgången (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (kalat); liitynnäinen, Smoltinkaaren mukaan.

Purokunnostukset ovat vahvistaneet meritaimenkantaa Longinojassa 
viime vuosina.

Nimistötoimikunta esittää lisäksi, että Longinojan (Stickelbackabäcken) 
nimi lisätään uoman nimeksi tekeillä olevan asemakaavaan. Nimistötoi-
mikunta on käsitellyt Longinojan nimiasiaa aiemmin mm. 5.4.2006 ja 
12.12.2012.

18.11.2015 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.5.2015

HEL 2015-002917 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Ta-
panilan Fallkullan kiilan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmasta 22.5.2015 mennessä.
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Kaavamuutosalue sijaitsee Tapanilan aseman itä- ja pohjoispuolella, 
Malmin, Tapaninkylän ja Suurmetsän kaupunginosien risteyskohdassa. 
Aluetta rajaavat pohjoisessa Suurmetsäntie, idässä Joutsentie ja 
Jäkälätie, etelässä Jäkäläpolku ja lännessä päärata. Alueelle on suun-
nitteilla kerrostalovaltaista asumista sekä mahdollisesti päivittäista-
varakauppa aseman sisäänkäynnin läheisyyteen.

Longinoja on yksi tärkeimmistä koillisen alueen ekologisista käytävistä, 
jonka kunnostamiseen on panostettu viime vuosina. Suunnittelussa tu-
lee tarkastella alueen rakentamisen vaikutuksia vesistöön ja ekologis-
ten yhteyksien säilymiseen myös suunnittelualueen ulkopuolella. Kaa-
vamuutosalueen avo-ojia tulee pyrkiä säilyttämään ja varaamaan niille 
riittävästi tilaa.

Suunnittelussa tulee tarkastella suunnittelualueen ja mahdollisen Mal-
min lentokentän rakentamisen yhteisvaikutuksia Longinojan vesistöön, 
luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin. 

Alueella tulee kiinnittää huomiota hulevesien hallintaan Helsingin kau-
pungin hulevesistrategian periaatteiden mukaisesti ja laatia hulevesien-
hallintasuunnitelma. 

Tapanilan aseman liityntäpysäköintitarve ja HSY:n aluekeräyspisteen 
sijoittuminen on tarkasteltava suunnittelun yhteydessä.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt asemakaavan laadinnassa ovat alue-
suunnittelijat Anni Tirri ja Petri Arponen.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
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§ 285
Detaljplaneändring för områden vid Grönbensgränden och Gung-
brädsgränden i Gårdsbacka centrum (nr 12088)

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag god-
känna detaljplaneändring för kvarteret nr 47166 och gatu-, trafik-, 
skyddsgrön- och parkområden i 47 stadsdelen (Mellungsby, Gårdsbac-
ka) enligt ritning nr 12088, daterad 13.12.2011 och ändrad 13.12.2016, 
och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. Nya kvar-
ter med numren 47167 och 47168 bildas.

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 12088 kartta, päivätty 13.12.2011, muu-
tettu 13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12088 selostus, päivätty 13.12.2011, 
muutettu 13.12.2016, täydennetty 11.4.2017, päivitetty Kslk:n 
11.4.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 13.11.2011, täydennetty 13.12.2016 ja 11.4.2017

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

Helen Oy
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Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Fira Oy

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanelösningen gäller områden vid Grönbensgränden och Gung-
brädsgränden i Gårdsbacka centrum, intill köpcentrumet och metrosta-
tionen. Syftet är i enlighet med stadens strategi att områdescentrumet 
ska stärkas genom kompletteringsbyggande, att trivseln och trygghets-
känslan ska förbättras kring metrostationen och att det i bostads- och 
markanvändningsprogrammet angivna målet för bostadsproduktionen 
ska nås. 

Detaljplanelösningen möjliggör kompakt byggande i nya bostadskvarter 
i ett område med bra service och goda trafikförbindelser. Det funktio-
nella områdescentrumet förtätas när detaljplanen genomförs, och sam-
tidigt bidrar detaljplanen till att förutsättningarna för företagsverksamhet 
i köpcentrumet förblir goda.

Två kompakta kvarter för flervåningshus har planerats i området. En 
del av bostäderna är studentbostäder. Det får byggas ny bostadsvå-
ningsyta på 19 700 m². Antalet boende ökar följaktligen med ca 500.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen strider inte mot de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen eller delgeneralplanen med rättsverkningar, och 
den bidrar till att stadens strategiska mål nås. Detaljplanelösningen är 
dessutom i överensstämmelse med målen i den nya generalplanen 
(stadsfullmäktige 26.10.2016).

Flera detaljplaner från perioden 1965–1993 gäller för området: nr 5550, 
5370, 8490, 8824, 8944 och 10101. Området är huvudsakligen gatu-
område med separata områden reserverade för ett metrospår och en 
metrostation. En del av området är parkeringsplats, och en del är reser-
verad för en busstation. Vid Grönbensgränden finns kvartersområde för 
servicestationer och kvartersområde för affärsbyggnader. Vid Skolvan 
och Gungbrädsvägen finns små parkområden, och området mellan 
Gårdsbackavägen och metrobanan är skyddsgrönområde. 
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Staden får när den aktuella detaljplanen genomförs kostnader som 
hänför sig till att allmänna områden, gator och konstruktioner anläggs 
och ändras. Kostnaderna uppgår sammanlagt till ca 4,5 mn euro (ex-
klusive moms). Ca 0,5 mn euro orsakas av att kommunaltekniska an-
läggningar flyttas och ca 4 mn euro av att allmänna områden anläggs 
och ändras. Kostnaderna för den nya våningsytan uppgår till ca 240 
euro/m². Byggrätten medför inkomster för staden när denna säljer och 
utarrenderar tomter. Den beräknas vara värd ca 8–9 mn euro. 

Planeringsfaser och växelverkan

Området är i stadens ägo. Staden tog själv initiativet till detaljplanelös-
ningen, och denna utvecklades sedan i form av planläggning baserad 
på partnerskap med Fira Oy.

Detaljplaneförslaget hölls första gången offentligt framlagt 5.1–
6.2.2012. Utlåtanden och en skrivelse kom in, men inga anmärkningar 
framställdes. Kommentarerna gäller främst huruvida lösningen är ge-
nomförbar. 

Utlåtanden anknutna till första offentliga framläggandet

Utlåtanden om detaljplaneförslaget gavs av Helen Ab, Helen Elnät Ab, 
samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Nyland (NTM-centralen), affärsverket HST, fastighetsnämn-
den, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljö-
nämnden.

NTM-centralen framhåller i sitt utlåtande att det bör göras buller- och 
luftkvalitetsutredningar och att verksamheten på bussterminalen då bör 
beaktas, likaså att detaljplanebestämmelserna bör kompletteras utifrån 
utredningarna. Vibrations-, trafikbuller- och luftkvalitetsutredningar gjor-
des sedan under den fortsatta planeringen för detaljplaneförslaget. Be-
hövliga bestämmelser om bekämpning av störande vibrationer, stom-
ljud och trafikbuller och om luftkvaliteten infördes i detaljplanen. 

Miljönämnden tar också upp buller- och luftkvalitetsfrågan i sitt utlåtan-
de. Fastighetsnämnden påtalar de höga kostnaderna i detaljplaneför-
slaget vad detaljplaneekonomin och tomterna beträffar. Nämnden för 
allmänna arbeten tar upp beteckningen för torget på metrodäcket, vill 
att träd bevaras, framhåller att parkeringsplatser för angöringstrafik och 
cykeltrafik bör införas och påpekar att vissa reserverade utrymmen inte 
bör anges alltför exakt. HST betonar att stomljud och vibrationer bör 
bekämpas i tillräcklig utsträckning, nämner sådant som gäller flyttning 
av matningsstationen för metron, bl.a. kostnadsfördelningen, och tar 
upp konsekvenser för metrotrafiken under byggtiden och krav som 
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ställs på en tunnelstation. HRM påpekar att vattentjänsterna bör byg-
gas ut och tar upp kostnadsfrågan. HRT framhåller att kollektivtrafiken 
bör fungera, att hållplatserna bör vara tillräckligt stora, att förarna bör 
ha personalutrymmen, att gång- och cykeltrafiken är beaktad och att 
det bör finnas tillräckligt med plats för cykelparkering och infartsparke-
ring. Helen Ab och Helen Elnät Ab påpekar att kablar måste flyttas och 
att det behövs en transformatorstation. Räddningsnämnden har ingen-
ting särskilt att säga.

Utlåtandena refereras i rapporten över växelverkan (bilaga 3). Genmä-
lena ingår i sin helhet i rapporten.

Åtgärder efter första offentliga framläggandet

Utlåtandena från fastighetsnämnden och nämnden för allmänna arbe-
ten ledde till att detaljplaneförslaget gjordes mer kostnadseffektivt efter 
att ha hållits offentligt framlagt. Planeringen genomfördes i form av 
planläggning baserad på partnerskap med Fira Oy.  

En referensplan utarbetades för bostadskvarteren, och utifrån denna 
gjordes i enlighet med utlåtandena från NTM-centralen, miljöcentralen 
och HST utredningar om trafikbuller, stomljud, vibrationer och luftkvali-
tet. Ett markanvändningsschema sammanställdes också utifrån refe-
rensplanen. Helen Ab och Helen Elnät Ab framhåller i sina utlåtanden 
att en transformatorstation behövs i området, och en sådan ingår i 
schemat. I enlighet med utlåtandet från HST ingår där dessutom såväl 
dimensioner för bussterminalen som personalutrymmen för förarna. 

Detaljplaneförslaget utvecklades så mycket efter att ha hållits framlagt 
att ett nytt program för deltagande och bedömning krävdes. Det nya 
programmet och beredningsmaterialet hölls framlagda 16.5–3.6.2016. 
Ställningstagandena från myndigheter gäller främst trafiken och beho-
vet av att förhindra miljöolägenheter. De åsikter som framfördes gäller 
höjden på byggnaderna och besittningsformen.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt på nytt 27.1–27.2.2017. 
Inga utlåtanden begärdes. En anmärkning framställdes. 

Anmärkning

Anmärkningen gäller exploateringen i detaljplaneförslaget, gång- och 
cykelförbindelser och parkeringsmöjligheter. 

Åtgärder efter andra offentliga framläggandet

Anmärkningen föranledde inga ändringar. Detaljplaneförslaget behöver 
följaktligen inte läggas fram på nytt.
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Beslutsförslaget är i överensstämmelse med en justerad framställning 
från stadsplaneringsnämnden.

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 12088 kartta, päivätty 13.12.2011, muu-
tettu 13.12.2016

2 Asemakaavan muutoksen nro 12088 selostus, päivätty 13.12.2011, 
muutettu 13.12.2016, täydennetty 11.4.2017, päivitetty Kslk:n 
11.4.2017 päätöksen mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti 13.11.2011, täydennetty 13.12.2016 ja 11.4.2017

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Havainnekuva, ote asemakaavan viitesuunnitelmasta

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä
Fira Oy

För kännedom
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Kupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.05.2017 § 528

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, 
Kontula) korttelin 47166 sekä katu-, liikenne-, suojaviher- ja puistoaluei-
den asemakaavan muutoksen 13.12.2011 päivätyn ja 13.12.2016 muu-
tetun piirustuksen numero 12088 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksella muodostuu 
uudet korttelit 47167 ja 47168.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.04.2017 § 174

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Ksv 0737_3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 13.12.2011 päivätyn ja 13.12.2016 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12088 hyväksymistä ja ettei tehty muistutus anna 
aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupungino-
san (Mellunkylä, Kontula) korttelia 47166 sekä katu-, liikenne-, suo-
javiher- ja puistoalueita (muodostuvat uudet korttelit 47167 ja 
47168).
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Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevän vastineen saatuun muistu-
tukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa 
kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 
2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Pää-
töksenteko

www.hel.fi/ksv

  

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

13.12.2016 Ehdotuksen mukaan

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 31.5.2016

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Kon-
tulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudankujan alueen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 415-01/16, 3.6.2016 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Lirokujan, Kontulantien, Kontulankaaren, 
Kiikun, Keinulaudantien ja Keinulaudankujan katualueita ostoskeskuk-
sen länsipuolella. Katujen ja niihin liittyvien puistoalueiden osien lisäksi 
kaavamuutosalueeseen kuuluu metroradan ja metron liityntäliikenteen 
pysäköintialueen ja bussiterminaalialueen sekä metron sähkönsyöttöa-

http://www.hel.fi/ksv
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seman ympäristön sekä lisäksi Lirokujan ja Kontulantien varressa ole-
van puutarhamyymälän ja tankkausaseman tontit 47166/2 ja 47166/3.

Asuntorakentamisen toteutuminen edellyttää valmistavia toimenpiteitä, 
muun muassa Keinulaudankujan siirtämistä, metron ylittävän jalankul-
ku-pyörätiesillan sekä Kontulankaaren ja Keinulaudantien katumuutok-
sia ja uuden Ramppi-kadun rakentamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Lirokujan ja Keinulaudantien 
alueen asemakaavan muutosehdotuksen 13.12.2011. Nyt tätä kaupun-
kisuunnittelulautakunnan hyväksymää muutosehdotusta muutetaan 
merkittävästi. Muutoksia ovat muun muassa se, että uudisrakennukset 
ovat aikaisempaa korkeampia, eikä metrokuilun päälle osoiteta raken-
tamista. Kaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen kehitetty kumppa-
nuuskaavoituksena. Kaavamuutosalueelle on laadittu uusi osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma ja uuden viitesuunnitelmaan perustuva 
maankäyttökaavio.

Rakennusvirasto pitää huolestuttavana metron liityntäpysäköintipaikko-
jen (autot ja polkupyörät) menetystä kaavan toteutumisen myötä. 

Yleisten alueiden muutokset on pyritty minimoimaan kaavatalouden pa-
rantamiseksi. Rakennusvirasto pitää tätä hyvänä asiana.

Jalankulku- ja pyöräliikenneyhteydet paranevat kaavan toteutumisen 
myötä. 

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 26.5.2016

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kohde sijaitsee kitkamaa-alueella,  jolla päällimmäiset maakerrokset 
koostuvat täytekerroksista. Täytöt on tehty ainakin osittain luonnon hu-
muskerrosten päälle. Kohde sijaitsee metroradan ja sen rakenteiden 
välittömässä läheisyydessä. Metroon liittyvät rakenteet ovat erittäin 
herkkiä rakentamisen aiheuttamille tärinöille, ja kohteen rakennussuun-
nittelua ja rakentamista varten tulee laatia ympäristöselvitys tärinärajoi-
neen. Toisaalta raideliikenteen rakenteille aiheuttamat tärinävaikutuk-
set tulee selvittää ennen rakennushankkeiden suunnittelua, ja tarvit-
taessa ottaa tärinävaikutukset huomioon rakenteiden suunnittelussa. 
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Kohteessa sijaitsee myös paljon putkijohtoja ja kaapeleita, joiden siir-
totarve tulee selvittää.

Lisätiedot
Mirva Koskinen, geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 37821

mirva.koskinen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.08.2012 § 144

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausun-
non:

HKL kannattaa joukkoliikenteen solmukohtien, kuten metroasemien 
ympäristön tehokasta kaavoittamista. Suunnittelussa on huomioitu met-
roaseman  hyödyntäminen ja varauduttu Jokeri  2 –linjan toteuttami-
seen raideliikenteenä. Laadittu kaavamuutos on siksi kannatettava.

Kaavoitettaessa asuinrakennuksia lähelle metrorataa tulee kuitenkin 
huomioida riittävä runkomelun ja tärinän torjunta. Metrorata on raken-
nettava omalle betonilaatalleen, joka tarvittaessa paalutetaan. Metrora-
dan rakenteet on huolellisesti erotettava yläpuolisista siltarakenteista ja 
rakennusten perustuksista, jotta melu ja tärinä eivät kulkeudu asuinra-
kennuksiin. Asuinrakennusten yhteyteen rakennettavalla melu- ja täri-
nävaimennuksella ei saada riittävää eristystä aikaiseksi. Radan eristä-
minen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, joiden jakamisesta tulee so-
pia ennen kaavan vahvistamista.

Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen edellyttää metroliikenteen 
katkaisemista ainakin metron toisen puolen raiteelta. Tämä aiheuttaa 
koko metroverkolle merkittävän kapasiteetin laskun. Jos Kontulan ase-
man itäpuolista vaihdetta voidaan työn aikana käyttää, voidaan runko-
osuudella ajaa 8 minuutin vuorovälillä normaalin 5 minuutin vuorovälin 
sijaan ja metrohaaran kapasiteetti laskee 37,5 %. 

Jos Kontulan itäpuolista puolenvaihdon mahdollistavaa vaihdetta ei voi-
da käyttää, tarkoittaa tämä 12 minuutin vuoroväliä haaraosuudella ja 
kapasiteetin laskua 55% tällä metron haaralla. Vastaavasti tämä laskee 
metron runko-osuuden kapasiteettia 33% ja vaatii täydentävää bussilii-
kennettä. Tästä syystä rakennustyöt tulee ajoittaa kesäkuukausien ajal-
le.

Metroaseman yhteydessä sijaitsee metron puolenvaihdon mahdollista-
va ristivaihde. HKL vastustaa tämän ristivaihteen poistamista, sillä se 
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aiheuttaa tulevaisuudessa merkittävää haittaa metroliikenteelle uusien 
rakennustöiden ja poikkeustilanteiden aikana.

Kaavamuutoksen myötä metron syöttöasema ja ATC-tilat joudutaan si-
irtämään nykyisestä paikastaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä kustan-
nuksia ja kustannusten jaosta tulee sopia ennen kaavan vahvistamista. 
Syöttöaseman uudelleensijoittamiseen tullee vaikuttamaan myös met-
roverkon mahdollinen laajeneminen Mellunmäestä itään, jolloin Kontu-
lan syöttöasema olisi mahdollista korvata Mellunmäen aseman yhtey-
teen rakennettavalla syöttöasemalla.

Metroaseman ja sen yhteydessä olevien rakennusten rakenteissa tulee 
huomioida tunneliasemalle asetettavat turvallisuusvaatimukset, jotka 
poikkeavat nykyisen aseman vaatimuksista. Tunneliasemassa tulee va-
rautua mm. varavoiman järjestämiseen ja aseman sammutusjärjestel-
mään. Lisäksi metroaseman sisäänkäyntien mitoitus tulee vastata tun-
neliasemien mitoitusta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 08.03.2012 § 138

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kiinteistökartta K6 R2

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kontulan 
keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muutoseh-
dotuksesta nro 12088 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue sijaitsee hyvän palvelutason 
omaavan Kontulan ostoskeskuksen vieressä. Metrorata jakaa alueen 
kahteen osaan.

Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Lirokujan varren 
huoltoasematontti on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla 
määräosin Oy Teboil Ab:lle sekä Burger-In Oy:lle 31.3.2014 saakka ja 
puutarhamyymälälle tarkoitettu liiketontti Muhevaiselle 31.5.2022 saak-
ka.
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Kaavamuutoksen tavoitteena on Kontulan keskuksen elinvoimaisuutta 
tukeva täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksin välittö-
mässä läheisyydessä sekä kevyen liikenteen ja pysäköinnin kehittämi-
nen.

Uusien asuinkortteleiden (AK, AKS) kerrosala on 14 930 k-m². Siitä 960 
k-m² on toimitilaa, ja 170 k-m² on varattu metron lippuhallia ja siihen liit-
tyviä toimintoja varten. Keinulaudantien varren tontilla saa asuinkerro-
salasta 900 k-m² rakentaa erityisasumiseen. Sosiaaliviraston tavoittee-
na on sijoittaa alueelle kehitysvammaisten asumisyksikkö. Liike- ja hu-
oltoasemakortteleiden (KL, LH) rakennusoikeus 1 100 k-m² säilyy enti-
sellään.

Kaava- ja tonttitaloudellisesti kaavamuutos on erittäin kallis, ja sen to-
teuttaminen edellyttää rakentamiskustannuksia (alv 0 %, 11/2011) ka-
tujen osalta 6 Me, kunnallisteknisten verkostojen osalta 3 Me ja metron 
järjestelyjen osalta 6 - 10 Me eli suuruusluokaltaan yhteensä 
15 - 19 Me. 

Nykyisiä kunnallisteknisiä verkostoja ei alueella tarvitse siirtää, joten 
tämä kustannuserä rahoitetaan ao. liikelaitosten käyttömaksuilla. Met-
ron kustannuksista suurin osa muodostuu sähkönsyöttö- ja ohjaus-
keskuksen siirtämisestä, mistä ei asemakaavaa laadittaessa ole ollut 
käytettävissä viite- tai hankesuunnitelmaa.

Kaava-alueen rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 8 Me. Alueen 
asunto- ja liiketontit luovutetaan normaalin käytännön mukaisesti vuo-
kraamalla. 

Tonttien ja erikoisrakentamisen kustannuksia selvitettiin osana asema-
kaavaluonnoksen metrovyöhykkeen viitesuunnitelmaa. AK- ja AH-tont-
tien merkittävimmät ennakkorakentamisen kustannukset aiheuttavat 
laitospysäköinti sekä Keinulaudankujan ja metron kattaminen. Asu-
kaspysäköinnin osa viitesuunnitelman mukaisesta pysäköintilaitoksesta 
maksaa noin 8 milj. euroa eli noin 660 euroa as-k-m² (alv 23 %). Kei-
nulaudankujan ja metron kattaminen maksaa noin 6 milj. euroa eli noin 
490 euroa/as-k-m² (alv 23 %).

Liityntä- ja asukaspysäköintipaikan hinnaksi viitesuunnitelman mukai-
sessa pysäköintilaitoksessa muodostuu kaupungille (alv 0 %) noin 45 
000 euroa/ap ja asukkaalle noin 55 000 euroa/ap (alv 23 %). Viitesuun-
nitelman mukaisessa kaksikerroksisessa pysäköintilaitoksessa on asu-
kas- ja liityntäpysäköintipaikkojen kaavan osoittaman vähimmäis-
määrän ylittäviä paikkoja noin 100 kappaletta. Kaupungille maksettavik-
si tulevien liityntäpysäköintipaikkojen minimimäärän 100 kpl toteuttami-
nen aiheuttaa kaupungille noin 
4,5 milj. euron kustannuserän.  
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Asukkaille maksettaviksi tulevia em. kustannuseriä voidaan Kontulan 
oloissa pitää korkeina eikä niitä merkittävästi voida alentaa asemakaa-
voituksen jälkeisessä jatkosuunnittelussa.

Alueen vaiheittain rakentamisella ja rakentamisjärjestyksellä on huo-
mattavaa vaikutusta eri osapuolille maksettaviksi tuleviin kustannuksiin.

Lautakunta edellyttää, että kaavamuutoksen kaava- ja tontti-taloudelli-
sista seikoista tehdään erityistarkastelu ennen kuin kaavaa voidaan pi-
tää toteutuskelpoisena ja viedä eteenpäin.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista kaavamuutoksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.02.2012 § 108

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Torin muuttaminen yleiseksi alueeksi ei ole perusteltua, sillä torialue on 
käytännössä kerrostalojen piha-aluetta eikä ohikulkevaa liikennettä ole 
tarpeen ohjata piha-alueelle, sillä korttelialueen ympärillä on erittäin hy-
vä kevyen liikenteen reittiverkosto. Torialue tulee muuttaa takaisin AH-
alueeksi.

Kaavassa ei ole selkeästi esitetty saattoliikenteen ja polkupyörien py-
säköintipaikkoja. Nämä tulee lisätä kaavaan.

Monikerroksisessa rakentamisessa tulee huomioida johtojen ja muun 
tekniikan vaatima tila eikä kaavaan tule merkitä kulkutasoille liian tark-
koja korkeusasemia ennen jatkosuunnittelun käynnistymistä.

Katualueiden kuivatus tulee suunnitella ja järjestää korkealaatuisina, 
jottei hulevesistä tule haittaa kellarikerroksille tai metrolle. Lumitilaa ka-
tualueilla on paikoin erittäin vähän ja se asettaa ylläpidolle haasteita, 
koska katualueille on sijoitettu runsaasti bussiterminaalin ja liityntälii-
kenteen toimintoja.
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Kiikun mäntyvaltainen puistikko pienenee. Alueen mäntyjä tulee mah-
dollisuuksien mukaan säilyttää. Liikennesuunnitelman mukaan puistos-
sa, sen länsireunalla sijaitsevan, yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien le-
ventäminen edellyttää kausikasvi-istutusalueen siirtämisen idemmäs.

Kaavamerkintä ”Säilytettävä/ istutettava puurivi” tulee muuttaa muotoon 
”Ohjeellinen säilytettävä/ istutettava puurivi”.

Kaavaehdotuksen mukaisten rakenteiden rakentaminen yleisille alueille 
maksaa lähes 6 miljoonaa euroa. Tästä noin 0,6 miljoonaa euroa kuluu 
katuverkon tukimuurirakenteisiin. Lisäksi summasta yli 2 miljoonaa eu-
roa kuluu yleiseksi alueeksi osoitetun torin rakentamiseen. Nykyisessä 
rahoitustilanteessa rakennusvirasto joutuu arvioimaan torin rakenta-
mistarpeen uudelleen, jos toria ei osoiteta tonttiin kuuluvaksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 29

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 47. kau-
punginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47166 ja katu-, liikenne-, su-
ojaviher- ja puistoalueita koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen 
nro 12088 (muodostuu uudet korttelit 47167 ja 47168).

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

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi
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Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 29

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu Kontulan metroaseman 
länsipuolelle metroradan molemmin puolin. Etelässä korttelialuetta rajo-
ittaa alueen pääkokoojakatuna toimiva Kontulantie ja radan pohjoispuo-
lella Kontulankaari. Helsingin vuonna 2007 laaditun meluselvityksen 
mukaan koko suunnittelualue on katu- ja metromelun vuoksi aluetta, 
jolla valtioneuvoston päätöksen (93/1992)mukaiset meluohjearvot ylitty-
vät sekä päivä- että yöaikaan. Kontulantien ennusteliikennemäärä on 
19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kontulankaaren ja Keinulaudanti-
en 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Asuinrakennuksiin on suunniteltu sijoitettavaksi mm. kehitysvammais-
ten asuinyksikkö ja AKS-asuntolaa on alustavasti harkittu vanhusten 
asumispalvelukäyttöön. Kehitysvammaiset ja vanhukset ovat usein si-
dottuja lähiympäristöönsä ja edustavat väestöryhmiä, jotka ovat ta-
vallista herkempiä liikenteen haitoille. Kehitysvammaisilla melu voi mui-
den terveyshaittojen ohella häiritä mm. puheviestintää. Liikenteen hait-
tojen vähentämiseen ja korttelin asumisolosuhteiden suunnitteluun tu-
lee siksi kiinnittää erityistä huomiota.

Kaavaehdotuksessa uusi rakentaminen sijoittuu pääosin Kontulantien 
ja Kontulankaaren varteen ja piha-alueet avautuvat metroradalle päin. 
Kaavaselostuksesta puuttuvat kuitenkin meluselvitykset, joten esitetty-
jen meluntorjuntatoimien riittävyyttä ei voida tässä vaiheessa arvioida. 
On kuitenkin ilmeistä, etteivät olosuhteet korttelialueilla täytä melun vu-
oksi terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön vaatimuksia. Asunnot 
ovat joka puolelta joko katumelun tai metromelun ympäröimiä ja piha-
alueet ovat avoimia metromelulle. Erityisen häiritsevää voi olla aikaisin 
aamulla ja myöhään illalla päättyvä metromelu. Melutilannetta kohen-
taisi huomattavasti metroradan riittävä kattaminen, jolloin rakennuksille 
muodostuisi rauhallisempi oleskelupiha ja asunnoilla parvekkeineen oli-
si käytössä myös hiljaisempi julkisivu. Tätä tuleekin meluselvityksen ja 
jatkosuunnittelun yhteydessä selvittää. Ympäristölautakunnan mielestä 
metrorata tulisi kattaa. Meluselvityksissä tulee katumelun lisäksi huo-
mioida metron aiheuttama ilma- ja runkoääni sekä tärinä.

Kontulantien varrella asuinrakentamisen etäisyys kadusta ei kaikin osin 
täytä HSY:n ilmanlaadulle esittämiä minimietäisyysvaatimuksia. Tällä 
kohdalla rakennukseen on suunniteltu luhtikäytävärakennusta ja raken-
nusten tuloilmanotto on määrätty toteutettavaksi kattotasolta sisäpihan 
puolelta. Nämä määräykset on tarpeen sisällyttää kaavamääräyksiin il-
manlaadun turvaamiseksi. Tuloilmanottoa koskeva määräys on suosi-
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teltavaa ulottaa koko korttelialuetta koskevaksi. Kontulankaaren varrel-
la tulee huomioida suunnitellun bussiterminaalin sekä pakokaasu- että 
melupäästöjen vaikutukset asuntojen ja parvekkeiden suuntaamistar-
peeseen.

Käsittely

31.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi kappale-
eksi:

Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa alue-
elle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

Kannattajat: Antero Alku

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi kappaleeksi: 
Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa alue-
elle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

Jaa-äänet: 3
Satu Erra, Timo Korpela, Lea Saukkonen

Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Antero Alku, Kati Vierikko

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 2
Irma Marttila, Petri Suninmäki
Merkittiin, että puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten esittelijän ehdotus jäi 
voimaan. 

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi
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§ 286
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-006916, 2017-006917

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om erbjudande av en 
stadscykelperiod som anställningsförmån för stadens anställda

 Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om utvidgning av områ-
det för stadscyklar till hela staden

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 250, 251, 279 ja 286 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 280, 281 ja 282 §: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.
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Valitusperusteet

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 283, 284 ja 285 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä kos-
kevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen 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.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

250, 251, 279 och 286 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 
281 och 282 § 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 
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midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

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

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Formen för och innehållet i besvärsskriften

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-
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ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia 
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

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

gäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

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

Protokoll

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

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

283, 284 och 285 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

I ett beslut som gäller godkännande av generalplan, detaljplan och 
byggnadsordning får ändring genom kommunalbesvär sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner 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.
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E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Jörn Donner
puheenjohtaja
ordförande

Tuuli Kousa
puheenjohtaja
ordförande

Tiina Teppo
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Elina Moisio Vesa Korkkula

Ville Jalovaara Terhi Koulumies

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.06.2017.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 16.06.2017.

Tiina Teppo
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


