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Kokousaika 13.11.2019 16:00 - 21:14

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
saapui 16:11, poissa: 328 - 331 §

Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari

saapui 17:42, poissa: 328 - 331 §
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti saapui 16:15, poissa: 328 - 331 §
Aro, Katju poistui 19:42, poissa: 332 - 337 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eveliina
Holopainen, Mari saapui 16:32, poissa: 328 - 331 §
Honkasalo, Veronika saapui 16:07, poissa: 328 §
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai saapui 16:10, poissa: 328 - 331 §
Koivulaakso, Dan saapui 19:08, poissa: 328 - 331 §
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi poistui 17:49, poissa: 332 - 337 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria poistui 16:09, poissa: 331 - 337 §
Oskala, Hannu saapui 16:07, poissa: 328 §
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo poistui 17:30, poissa: 332 - 337 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna saapui 16:07, poissa: 328 §
Väyrynen, Paavo poistui 17:44, poissa: 332 - 337 §
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra varajäsen

saapui 16:09, poissa: 328 - 329 §
Alanen, Outi varajäsen

poistui 19:08, poissa: 332 - 337 §
Anttila, Maija varajäsen
Enroth, Matti varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen
Kiesiläinen, Mikko varajäsen

poistui 17:42, poissa: 332 - 337 §
Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen
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Lovén, Jape varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
Niskanen, Aleksi varajäsen

saapui 20:52, poissa: 328 - 332 §
Nuorteva, Johanna varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen
Pajula, Matias varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Sivonen, Sameli varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 16:10, poissa: 328 - 330 §
Särelä, Mikko varajäsen

saapui 16:10, poissa: 328 - 330 §
Tamminen, Lilja varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen

saapui 20:52, poissa: 328 - 332 §
Vainikka, Mirka varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen

saapui 20:52, poissa: 328 - 332 §

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Sairanen, Heikki erityisavustaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019
Kaupunginvaltuusto

13.11.2019

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

Seppänen, Pirre erityisavustaja
Åvall, Laura erityisavustaja
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Asiantuntijat

Hietamäki, Ari taloussuunnittelupäällikkö
Henriksson, Riikka erityissuunnittelija
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Pietilä, Sanni edunvalvonta-asiantuntija
Torkkola, Jenni erityissuunnittelija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
328 - 331 §, osa 332 §, 333 - 337 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 332 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
328 - 331 §, osa 332 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 332 §, 333 - 337 §

Hannu Hyttinen osa 332 §
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Tid 13.11.2019 16:00 - 21:14

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande

anlände 16:11, frånvarande: 328 - 
331 §

Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Sevander, Tomi ställföreträdande biträdande borg-

mästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare

anlände 17:42, frånvarande: 328 - 
331 §

Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti anlände 16:15, frånvarande: 328 - 

331 §
Aro, Katju avlägsnade sig 19:42, frånvarande: 

332 - 337 §
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Heinäluoma, Eveliina
Holopainen, Mari anlände 16:32, frånvarande: 328 - 

331 §
Honkasalo, Veronika anlände 16:07, frånvarande: 328 §
Jalovaara, Ville
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
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Kivelä, Mai anlände 16:10, frånvarande: 328 - 
331  §

Koivulaakso, Dan anlände 19:08, frånvarande: 328 - 
331 §

Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi avlägsnade sig 17:49, frånvarande: 

332 - 337 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria avlägsnade sig 16:09, frånvarande: 

331 - 337 §
Oskala, Hannu anlände 16:07, frånvarande: 328 §
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Terho, Sampo avlägsnade sig 17:30, frånvarande: 

332 - 337 §
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna anlände 16:07, frånvarande: 328 §
Väyrynen, Paavo avlägsnade sig 17:44, frånvarande: 

332 - 337 §
Yanar, Ozan
Abdulla, Zahra ersättare

anlände 16:09, frånvarande: 328 - 
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329 §
Alanen, Outi ersättare

avlägsnade sig 19:08, frånvarande: 
332 - 337 §

Anttila, Maija ersättare
Enroth, Matti ersättare
Haglund, Mia ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare
Kiesiläinen, Mikko ersättare

avlägsnade sig 17:42, frånvarande: 
332 - 337 §

Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
Lovén, Jape ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Niskanen, Aleksi ersättare

anlände 20:52, frånvarande: 328 - 
332 §

Nuorteva, Johanna ersättare
Paavolainen, Sara ersättare
Pajula, Matias ersättare
Pasanen, Amanda ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Sivonen, Sameli ersättare
Strandén, Juhani ersättare

anlände 16:10, frånvarande: 328 - 
330 §

Särelä, Mikko ersättare
anlände 16:10, frånvarande: 328 - 
330 §

Tamminen, Lilja ersättare
Turkkila, Matias ersättare

anlände 20:52, frånvarande: 328 - 
332 §

Vainikka, Mirka ersättare
Venemies, Mauri ersättare

anlände 20:52, frånvarande: 328 - 
332 §

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-
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sektorn
Laine-Hendolin, Kirsti stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kähönen, Henri stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Åvall, Laura specialmedarbetare
Andersson, Henrik translator
Djupsjö, Stefan övertranslator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Sakkunniga

Hietamäki, Ari ekonomiplaneringschef
Henriksson, Riikka specialplanerare
Malinen, Matti budgetchef
Pietilä, Sanni intressebevakningsexpert
Torkkola, Jenni specialplanerare

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
328 - 331 §, delvis 332 §, 333 - 337 
§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 332 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
328 - 331 §, delvis 332 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 332 §, 333 - 337 §
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Hannu Hyttinen delvis 332 §
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§ Asia

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

329 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

330 Asia/3 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

331 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton jäsenen valinta
Val av ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och all-
männa områden

332 Asia/5 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2020 - 2022
Helsingfors stads budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–
2022

333 Asia/6 Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen
Inkomstskattesats för år 2020

334 Asia/7 Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Fastighetsskatteprocentsatser för år 2020

335 Asia/8 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korot-
taminen
Höjning av maximipriset för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen 
koulus skolhus

336 Asia/9 Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta koskeva hanke-
suunnitelma
Projektplan för nybygge av ishallar i Britas idrottspark

337 Asia/10 Kokouksessa jätetyt aloiteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 1 (125)
Kaupunginvaltuusto

Asia/1
13.11.2019

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

§ 328
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

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 kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Liitteet

1 Läsnäololista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 329
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuute-
tut Fatim Diarra ja Juha Hakola sekä varalle valtuutetut Mari Rantanen 
ja Jukka Järvinen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Fatim Diarra ja Juha Hakola sekä varalle valtuutetut 
Mari Rantanen ja Jukka Järvinen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 330
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2019-011109 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi Sirkku Ingervolle eron varavaltuutetun luot-
tamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sirkku Ingervo (vas) on 22.10.2019 pyytänyt eroa varavaltuutetun luot-
tamustoimesta. Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luot-
tamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Valtuusto myöntää eron val-
tuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.
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Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainittu Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 727

HEL 2019-011109 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Sirkku Ingervolle eron varavaltuutetun 
luottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 5 (125)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
13.11.2019

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

§ 331
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston jäsenen valinta

HEL 2019-011086 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Sirkku Ingervolle eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Riina Simosen jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Sirkku Ingervon (Vas.) 7.6.2017 § 269 jäse-
neksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sirkku Ingervo pyytää 
22.10.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleis-
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ten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta pois-
muuton vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukai-
sesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, 
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on val-
tuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä 
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 23.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 728

HEL 2019-011086 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sirkku Ingervolle eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Riina Simosen jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 332
Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavan 
käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään tässä kokouksessa keskustelu. Keskustelun kuluessa 
on tehtävä talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020 – 2022 sekä 
talousarvioaloitteita koskevat ehdotukset. Lisäksi on esitettävä asiaan 
liittyvät mahdolliset toivomusponnet. Keskustelun päätyttyä asian käsit-
tely keskeytetään ja sitä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tällöin 
toimitetaan tarvittavat äänestykset vasta- ja hylkäysehdotuksista sekä 
toivomusponsista.

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana 
seuraavaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,  talousarviokohta 2 10 01 kasva-
tus ja koulutus, menot,  + 3 500 000 euroa eli esitys kohdan määrära-
haksi  1 241 086 000 euroa.

Tämä lisäraha varataan 2-3 -vuotiaitten Helsinki-lisän palauttamiseen.
 
Verotulot, talousarviokohta 7 01 01 01 Kunnallisvero, +3 500 000 euroa 
eli esitys kohdan tuloarvioksi 2 743 500 000 euroa.

Valtuutettu Juhani Strandén ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana seuraavaa:

Perussuomalaiset halusivat, että sote-virastolle kohdistettu määräraha-
lisäys kohdennettaisiin vammaispalveluiden ja lastensuojelun palvelui-
den turvaamiseen sekä ikääntyneen väestön kasvusta johtuvan hoito- 
ja hoivapalveluiden kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen. 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu tehtyyn neuvottelusopi-
mukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia ei otettu käytän-
nössä lainkaan mukaan tehtyyn ratkaisuun. 
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Esitämme, että talousarviossa ja -suunnitelmassa otetaan huomioon 
tarpeet omaishoidon kehittämiseksi, Malmin lentokentän säilyttäminen 
sekä Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnittelu.

 että kohdasta 8 01 kiinteä omaisuus poistetaan kohdasta ”Projektia-
lueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi” alakohdasta 
”Malmin esirakentaminen” Malmin lentokenttäalueen esirakentami-
seen osoitetut summat

 että kohtaan 8 03 kadut ja liikenneväylät lisätään 0,5 miljoonaa eu-
roa Tuusulanväylän bulevardisoinnin uudelleen suunnitteluun

 että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus myönteisen eri-
tyiskohtelun rahan korottamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja 
ammatillisessa koulutuksessa 25 prosentilla poistetaan

 että ryhmien neuvottelutuloksen mukainen kirjaus neuvoloihin ja 
kouluterveydenhuoltoon kohdennettavan myönteisen erityiskohtelun 
rahoituksesta poistetaan

 että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti sosiaali- ja terveystoi-
mialalle kohdennettavan 26 miljoonan euron lisäyksen osana osoi-
tetaan seuraavat määrärahat:
- omaishoidon kehittämiseen 1,5 miljoonaa euroa
- vanhuspalveluihin 1,5 miljoonaa euroa
- vammaispalveluihin 1 miljoona euroa

 että ryhmien neuvottelutuloksen mukaisesti kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalle kohdennettavan 8 miljoonan euron lisäyksen osa-
na osoitetaan seuraava määräraha:
- kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamiseen 3,5 miljoonaa euroa

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Eva Biaudet´n kannat-
tamana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion, kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että selvitetään mahdollisuus nostaa kaupungin itse 
tuottamissa ja kilpailuttamissa ruokapalveluissa raaka-aineiden 
kotimaisuusastetta nykyistä korkeammaksi.

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kan-
nattamana seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet taloyhtiöiden 
lisärakennusoikeuksien myöntämiseen ja jälleenmyymiseen 
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liittyvän prosessin nopeuttamiseen ja yksinkertaistamiseen, 
sekä myönnettyjen lisärakennusoikeuksien määrän kasvatta-
miseen.

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen kannattama-
na seuraavan toivomusponnen:

 Selvitetään prosessit, joilla erityisen tuen tarpeessa olevien 
lasten pääsy tuen piiriin toteutuisi varhaiskasvatuksessa ny-
kyistä nopeammin.

Valtuutettu Pilvi Torsti ehdotti valtuutettu Jasmin Hamidin kannattama-
na seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto edellyt-
tää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet valmistella lähipäi-
väkotiperiaate aikataulullisesti niin, että asia saadaan päätök-
sentekoon siten, että se voidaan huomioida vuoden 2021 bud-
jettivalmistelussa.

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Petrus Pennasen kannattama-
na seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto toivoo selvitettävän mahdollisuuksia vahvistaa talou-
sarvioprosessin läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta myös pie-
nempien poliittisten ryhmien näkökulmasta.

Valtuutettu Mikko Särelä ehdotti valtuutettu Johanna Nuortevan kannat-
tamana seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää, että kaupunki olemassa olevien määrä-
rahojen puitteissa selvittää mahdollisuudet erityisen tuen tar-
peessa olevien lasten aseman parantamiseksi varhaiskasva-
tuksessa ja kouluissa; sekä selvittää mahdollisuudet erityisen 
tuen tarpeessa olevien lasten erityisrahoituksen käyttötapojen, 
vaikuttavuuden ja alueellisen kohdistumisen parantamiseksi.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana 
seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään talousarvion 2020 kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä erilaisia omaishoita-
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jien arkea ja elämää helpottavia palveluita omaishoitajia 
asiassa kuullen.

Valtuutettu Matias Pajula ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto edellyt-
tää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa osallistu-
van budjetoinnin kautta valitsematta jääneitä hankkeita osana 
kaupungin perustoimintaa.

Valtuutettu Eva Biaudet ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannatta-
mana seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään budjettiesityksen valtuusto edellyttää, että 
selvitetään miten työvoiman houkuttelevuutta ja rekrytointia 
voidaan kokonaisvaltaisesti vahvistaa varsinkin matalapalkka-
aloilla, palkkakehitysohjelman jatkamisen lisäksi.

Puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen ja asian käsittelyn jatku-
van seuraavassa kokouksessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2020 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2020 - 2022.

Esittelijän perustelut

Talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020 - 2022 
sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin 
valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.  

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 - 
Helsingfors stads budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.10.2019
4 Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muu-

tokset
5 Budjettineuvottelujen lopputulos 20.10.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.10.2019 § 675

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 29.08.2019 § 65

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2020 – 2022 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 406
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HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2020-2022.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

 Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä 
toteutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo ole-
vaan sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan 
euron suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushank-
keiden investointiohjelmaan vuodelle 2020.

 Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edis-
tämisohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun 
ja pyöräilyn väylät.

 Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen 
vähintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella 
Helsinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
priorisoimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden 
tarpeellisista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekry-
tointi keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän ja Kehä1 liittymien suun-
nittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua aiemmin. Kaupunki 
pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteistyössä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Mika Välipirtti (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta).

Asian aikana kuultavina olivat talouspäällikkö Leena Sutela, projektin-
johtaja Kaisa-Reeta Koskinen, projektinjohtaja Helena Ström ja raken-
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netun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

- Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä to-
teutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo olevaan 
sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan euron 
suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushankkeiden in-
vestointiohjelmaan vuodelle 2020.
- Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edistä-
misohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun ja pyö-
räilyn väylät.
- Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen vä-
hintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella Hel-
sinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan priori-
soimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden tarpeelli-
sista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekry-
tointi keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen suju-
vuuden ja turvallisuuden kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän 
ja Kehä1 liittymien suunnittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua 
aiemmin. Kaupunki pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteis-
työssä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Eveliina Heinäluoman vastaehdotukset.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 277

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020‒2022 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousarvioehdotukseen 
sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan perustoiminnan 
asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mukaisten tavoit-
teiden saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, li-
sätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €
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Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetu-
sympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
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määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousar-
vioehdotukseen sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan pe-
rustoiminnan asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, li-
sätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
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· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja opetu-
sympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen
tekemän ja Emma Karin kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen:

"Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
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määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen."

Kannattaja: Fatim Diarra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Korkkulan
tekemän ja Fatim Diarran kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Kannattaja: Abdirahim Husu Hussein

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Abdirahim Husu Hussein, Pia Kopra

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Petra Malin

Poissa: 1
Tiina Larsson

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen 
äänin 8 –2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.08.2019 § 146

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvioehdo-
tuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1).

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin-
hallituksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohjeet (liite 2).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen talous-
arvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avus-
tukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Re-
sursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittä-
vän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava 
ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin.

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten 
palveluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksis-
sa palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostuk-
seen. Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaa-
tii vahvistamista.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 21 (125)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
13.11.2019

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

Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään esitykseen seuraavaa:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen talous-
arvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämiseen ja 
strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-avus-
tukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. Re-
sursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riittä-
vän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunniteltava 
ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin. 

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kult-
tuurin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten 
palveluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksis-
sa palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostuk-
seen. Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaa-
tii vahvistamista.
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Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen yksimielisesti.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2019 § 43

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2020 ta-
lousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2020 talousarvioon

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu uudella hallituspohjalla. Hallitu-
sohjelman mukaan kuntien osalta palveluiden tuottaminen ratkaistaan 
erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Aikai-
sempien suunnitelmien mukaan Helsingin pelastuslaitos siirtyisi Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Mahdollisen pelastuslaitosfuusion arvioidaan taloussuunnitelmakaudel-
la heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa pelastustoimen palve-
lutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksenmukaisella tavalla Hel-
singin pelastustoimen nykyisten resurssien ja palveluiden jakaantuessa 
laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän pelastus-
toimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta koskevan 
päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uudistuksen vai-
kutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella eivät ole tie-
dossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski Helsingin väes-
tönsuojatilojen ylläpidon kannalta. Mikäli maakuntaan liittymisen val-
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mistelua jatketaan vuonna 2020, tulee valmistelu sitomaan merkittäväs-
ti pelastuslaitoksen asiantuntijaresursseja.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2020 – 2022

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. 
Kaupungin asukasmäärän kasvun ja yhdyskuntarakenteen kehittymi-
sen aiheuttamat muutokset huomioidaan osana pelastustoimen riskia-
nalyysiä sekä pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutason kehit-
tämistä.

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä nopean avunsaan-
nin näkökulmasta. Valvontaviranomainen on uhkasakolla vahvistettuna 
vaatinut pelastuslaitosta korjaamaan palvelutason valvontaviranomai-
sen vaatimalle tasolle vuoden 2023 loppuun mennessä. Pelastuslaitok-
sen riskianalyysin perusteella valvontaviranomaisen vaatimusten täy-
simittaisella täyttämisellä voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvat kustan-
nukset huomioiden vain marginaalista hyötyä, mitä ei Helsingin pelas-
tustoimen alueen kokonaisturvallisuuden ja pelastustoimen tuottavuus-
kehityksen kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Pelastustoiminnan palveluiden kehittäminen on huomioitu taloussuun-
nitelmassa pelastuslaitoksen riskianalyysin mukaisesti. Riskianalyysis-
sä on tarkasteltu tarpeita toiminnan lisähajauttamiseen ja lisäresursoin-
tiin kaupungin kasvun, kaupunkirakenteen kehittymisen sekä onnetto-
muus- ja vahinkokehityksen perusteella. Pelastustoimen palveluita ke-
hitetään taloussuunnitelmakaudella tämän hetkisen suunnitelman mu-
kaan Konalan, Kontulan, Tapanilan ja Vuosaaren alueilla kaavoituk-
seen ja rakentamiseen vaadittava aika huomioiden. Aluekohtaiset prio-
risoinnit ratkaistaan jatkuvan riskianalyysin perusteella.

Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 
% vuodessa, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun 
henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin. 
Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun synergian tehokas ja tuottava 
hyödyntäminen edellyttää lisäksi, että ensihoitopalvelua hajautetaan 
rinnakkain pelastustoiminnan alueellisen hajauttamisen kanssa.

Pelastuslaitos ja kiireellisen ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa 
oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat tunnistaneet uh-
kan kiireellisen ensihoidon palvelutason laskusta. Helsingissä kuljetta-
vien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuusaika on erittäin korkea ja 
ensivasteyksiköiden käyttöaste alle tavoitetason. Vuoden 2010 tasoon 
verrattuna lähes 40 % kumulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu 
ja kriittiselle tasolle noussut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria 
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paineita ensihoitohenkilöstön työssä jaksamiselle ja palvelun laatuta-
son säilyttämiselle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursse-
ja kasvatetaan taloussuunnitelmakaudella. 

Pelastustoimen vaikuttavuuteen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kehit-
tämällä onnettomuuksien ehkäisytoimintaa. Tältä osin kaupungin kas-
vu, jatkuva rakentaminen ja turvallisuusviestinnän tarpeet digitaalisen 
viestinnän kehittämiseen edellyttävät lisäpanostuksia. Näihin sekä hen-
kilöstöprosessien, työhyvinvoinnin, osaamisen johtamisen ja viestinnän 
kehittämiseen on varauduttu vuoden 2020 talousarviossa.

Valtiovarainministeriön kevään 2019 ennusteen mukaisesti palveluiden, 
aineiden ja vuokrien kustannusten kasvuna on huomioitu 3,0 % vuonna 
2020 ja 2,7 % vuosina 2021-2022. Lisäksi talousarviossa 2020 on 
huomioitu 900.000 euroa rakennusten ja tilojen korjauskustannusten 
siirtymä investointirahoituksen piiristä käyttömenoihin.

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2020 ja 
taloussuunnitelmat 2021 – 2029 ovat liitteenä. Vuonna 2020 uusitaan 
öljyntorjunnan työveneitä ja paloautojen osalta hankitaan kevytyksikkö-
ajoneuvo ja pioneeriauto. Lisäksi tehdään korvaus- ja täydennyshan-
kintoja sekä jatketaan vuonna 2019 alkaneita suuria hankkeita kuten 
ensihoidon defibrillaattoreiden hankinta.

Pelastusasemien ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen in-
vestoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Näistä 
tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvio, taloussuunnitelma ja 10 vuoden investointisuunnitelmat 
kattavat pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella suunnitellut toi-
minnan kehittämispanostukset. Valvontaviranomainen on vaatinut pe-
lastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja nopeammassa aikatau-
lussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen 
erotuksen vaikutukset käyttötalouteen ja investointirahoitukseen on tar-
vittaessa huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen

Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden 
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tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta 
Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja Hel-
singin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan tuke-
na onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Turvallisuusviestinnän toimintoja digitalisoidaan ja ohjataan uusiin ka-
naviin aikaisempaa segmentoidumman kohderyhmästrategian perus-
teella. 

Pelastuslaitos on aktiivisessa roolissa kehittämässä valtakunnallista tie-
tojärjestelmää valvontatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn palve-
luprosessien, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi. 

Pelastustoiminnassa kokeillaan uutta kevyen pelastusyksikön mallia 
tavoitteena aikaisempaa kustannustehokkaammin vastata sekä pelas-
tustoiminnan, että ensihoitopalvelun valitun riskiprofiilin mukaisiin teh-
täviin katvealueilla.

Viestintätoimintoa kehitetään palvelutuotannon, työnantajamielikuvan 
sekä sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden vertailualueita parem-
mat.

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2020 – 2022

Henkilöstösuunnitelma kattaa pelastuslaitoksen riskianalyysin perus-
teella suunnitellut toiminnan kehittämispanostukset. Valvontaviran-
omainen on vaatinut pelastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja 
nopeammassa aikataulussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen 
suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset on tarvittaessa huomioita-
va mahdollisessa lisätalousarviossa.

Pelastuslaitos perustaa 36 uutta vakanssia vuonna 2020. Henkilötyö-
vuosia vuoden 2020 talousarvio sisältää 720,8 ja taloussuunnitelma 
745 (221) ja 777 (2022). 

Pelastustoimintaan osoitetaan 12 vakanssia uuden pelastustoiminnan 
kevytyksikön perustamiseen. 
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Ensihoitopalvelun 18 vakanssia käytetään kahden ensihoitoyksikön 
valmiuden nostamiseen 12 tunnista 24 tuntiin sekä kenttäjohtajan toi-
minnon työturvallisuuden ja operointikyvyn kehittämiseen lisäämällä 
24/7 työpari kenttäjohtajan yksikköön.  

Viestintään, henkilöstöhallintoon, osaamisen kehittämiseen sekä digi-
taalisten toimintatapojen kehittämiseen lisätään talousarviossa 2020 
neljä vakanssia ja pelastuskoulun koulutuskapasiteetin kasvattamiseen 
varaudutaan kahdella vakanssilla.

Lisäksi onnettomuuksien ennakolta ehkäisemiseksi valvontatoimintaan 
ja turvallisuusviestintään lisätään kolme henkilötyövuotta muuttamalla 
tyhjiä virkoja vuonna 2020.

Vuodelle 2021 on suunniteltu 12 pelastustoiminnan vakanssia toisen 
kevytyksikön perustamiseen sekä 12 vakanssia uuden ensihoitoyksi-
kön perustamiseen.  

Vuodelle 2022 on suunniteltu 26 pelastustoimen vakanssia uuden pe-
lastusaseman miehittämiseen sekä 6 vakanssia uuden 12 tunnin ensi-
hoitoyksikön perustamiseen.  

Vallitsevassa suhdanteessa ja ympäröivien pelastustoimen alueiden 
korkeamman palkkatason johdosta pelastuslaitos ei kykene kilpaile-
maan työvoiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajet-
ta. Ongelman ratkaisemiseksi pelastuslaitos panostaa ennakolliseen 
rekrytointiin sekä työnantajakuvan kehittämiseen kriittisten osaamistar-
peiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi. 

Ansiotason muutoksena on huomioitu VM ennusteen kevään 2019 pe-
rusteella 3,3 % vuonna 2020 ja 3,1 % vuosina 2021 ja 2022.

Suunniteltujen pelastustoiminnan vakanssien täyttämiseksi ja henkilös-
tön saatavuuden varmistamiseksi Helsingin Pelastuskoulun koulutetta-
vamäärät kaksinkertaistetaan vuonna 2020. Pelastuskoulun toiminnan 
jatkuvuus on kriittinen tekijä henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2020 – 2022

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
lastusasemien rakentamisessa varaudutaan toiminnan kasvuun va-
raamalla perusasemalle tilat vähintään yhdelle pelastusyksikölle ja yh-
delle ensihoitoyksikölle. Lisäksi selvitetään pelastusasemaa kevyem-
pien ratkaisujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittä-
miseksi.
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Vuonna 2019 aloitettua Malmin aseman korvaavan väliaikaisen ase-
mapaikan rakentamista jatketaan. Konalan pelastusaseman rakenta-
minen käynnistetään vuonna 2020 ja Kontulan aseman rakentaminen 
vuonna 2023.  

Valvontaviranomainen on vaatinut pelastustoiminnan hajauttamista tätä 
nopeammassa aikataulussa. Aluehallintoviranomaisen vaatimusten ja 
pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset pelas-
tusasemien rakentamiseen ja investointirahoitukseen on tarvittaessa 
huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. 
Maakuntauudistukseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja 
ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden tur-
vaamiseksi.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan 
tietojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2019 § 14

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2022 sekä lähettää talous-
arvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallituksel-
le. 

Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus on laadittu kau-
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punginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien erien mukai-
sesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 129

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2022 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle.

Käsittely

22.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta täydensi yksimielisesti päätösehdotusta puheenjohtaja Lau-
ra Rissasen esityksestä:
"Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyttä-
nyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tuu-
sulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 26

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti otsikon kuuluman Palvelukeskus-liikelai-
toksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus-
vuosille 2021–2022.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän korjatun ehdo-
tuksen mukaisesti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin 
Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-5 mukaisesti. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 18

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 185

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveystoi-
men talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vaike-
aa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule riit-
tämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).

Käsittely
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20.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen ensim-
mäisen ja toisen kappaleen väliin seuraava kohta:

"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveys-
toimen talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vai-
keaa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule 
riittämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saata-
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vuuden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen." 

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Liitteenä 1 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotuk-
seen 2020 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 on tehty pieni 
tekninen korjaus sivulle 31.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 59

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2020–2022.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 333
Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2019-010736 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 18,0 %.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Vuonna 2019 Helsingin verotulojen kehitys on ollut talousarviossa odo-
tettua heikompaa. Kunnallisveron odotettua heikompi kehitys johtuu sii-
tä, että verohallinnon verokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoituson-
gelmat siirtävät verotilityksiä vuodelle 2020. Kunnallisveron tuotoksi 
Helsingissä vuonna 2019 arvioidaan 2 600 milj. euroa eli 70 milj. euroa 
talousarviota vähemmän.

Vuonna 2019 kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole 
kasvaneet odotetulla tavalla johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulo-
rekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita 
olisi pitänyt kertyä kaikille kunnille elokuun loppuun mennessä yhteen-
sä yli 450 milj. euroa toteutunutta enemmän. Verohallinnon tekemien 
syyskuun 2019 selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta joh-
tuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain 
osan (arviolta 13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, et-
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tä uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikoh-
taisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätyk-
set on toimitettu alkuvuodesta 2019 huomattavasti aiempaa käytäntöä 
alempina. Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuu-
distuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta 
joulukuussa 2019 tehtävissä ennakonpidätyksissä. Veronsaajien saa-
missa tilityksissä korjausliikkeen arvioidaan näkyvän suuremmassa 
määrin vasta tammikuussa 2020. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta ve-
rotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja 
tuotoksi vuonna 2020 arvioidaan 2 740 milj. euroa. Tämä on 5,4 % 
vuoden 2019 ennustetta enemmän. Verohallinnon verokorttiuudistus 
sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat siirtävät verotilityksiä vuodelle 
2020, mistä syystä vuoden 2020 kunnallisverotulon kasvu vuodesta 
2019 muodostuu huomattavan korkeaksi. Kasvuksi vuodesta 2018 vuo-
teen 2020 muodostuu 6,2 %, joka kuvaa paremmin verotulopohjan 
kasvuvauhtia.

Vuosien 2019 ja 2020 kunnallistuloverojen, sekä myös yhteisöverojen, 
veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävar-
muutta johtuen edellä mainituista verohallinnon verouudistuksista sekä 
yleisestä suhdannetilanteen epävarmuudesta.

Helsingin ansiotuloveropohjan kehitys on ollut viime vuosina myönteis-
tä. Helsingin ja pääkaupunkiseudun työllisyystilanne parani huomatta-
vasti vuosina 2017–2018. Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä työ-
voimatutkimuksen ennakkotietojen mukaan vuodesta 2016 vuoteen 
2018 yli 3 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla kasvua kertyi 4,5 prosent-
tia. Vuoden 2019 aikana työpaikkamäärän kasvu on hidastunut. Vuo-
den 2019 ensimmäisellä puoliskolla työpaikkoja oli Helsingissä vajaa 
prosentti enemmän kuin vuosi sitten ja pääkaupunkiseudulla kasvua oli 
reilun prosentin verran. Lähivuosina työpaikkojen määrä tullee kasva-
maan hieman viime vuosia hitaammin. Suomen yrittäjien pk-yritysba-
rometrin mukaan ongelmat sopivan työvoiman löytymisessä voivat es-
tää yritysten työpaikkamäärän kasvua. Tosin työikäisen väestön muut-
tovoitto ylläpitää Helsingissä positiivista kehitystä. 

Seudullisen työpaikkaprojektion mukaan työpaikkojen määrän ennuste-
taan kasvavan vuosina 2019–2022 Helsingissä noin 2,9 prosenttia ja 
koko pääkaupunkiseudulla noin 3,8 prosenttia. Projektio perustuu pit-
kän aikavälin keskiarvoon työpaikkakehityksestä sekä Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Pellervon tutkimuslaitoksen ennusteisiin. 
Muualla Kuuma-seudulla työpaikkakehitys on maltillista.
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Ansiotulojen summan vuosikasvu on Helsingissä ollut nopeampaa kuin 
koko maassa keskimäärin. Vuonna 2018 nimellinen kasvu oli Helsin-
gissä 4,4 prosenttia, ja koko maassa 3,1 prosenttia. Helsingin vuoden 
2018 ansiotulojen kasvu oli selvästi voimakkaampaa kuin kolmena 
edeltävänä vuonna, jolloin vuosikasvu on vaihdellut 2,5 prosentin ja 3,0 
prosentin välillä. Tulonsaajien määrä kasvoi Helsingissä 1,7 prosenttia 
vuonna 2018. Ansiotulojen keskiarvo kasvoi nimellisesti 2,6 prosenttia, 
ja mediaani hieman nopeammin. Kasvulukemat olivat lähellä koko 
Suomen keskimääräisten ja mediaaniansioiden kasvua. Ansiotulojen 
kasvu ei kuitenkaan ole Helsingissä ollut tasaista kaikissa tuloluokissa. 
Kun alimman tuloneljänneksen ansiotulot ovat pysyneet nimellisesti liki 
ennallaan ja reaalisesti jopa laskeneet, ylimmässä tuloneljänneksessä 
nimellistä kasvua on kertynyt 6,3 prosenttia vuodesta 2014.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 710

HEL 2019-010736 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 
18,0 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 334
Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2019-010738 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto määräsi vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit seu-
raavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kun-
nanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden lais-
sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun 
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveropro-
sentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jokaisen kunnan 
on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuin-
rakennusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosent-
ti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 laiksi kiinteistövero-
lain muuttamisesta). Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veropro-
sentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin 
myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 37 (125)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
13.11.2019

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

eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan mää-
rättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Vuoden 2020 verotuksessa lainsäädännössä määritellyt kiinteistövero-
veroprosenttien rajat ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, Kiint VL:n 
12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä ylei-
nen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin 
enintään 6,00 prosenttia

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00

- voimalaitosrakennukset ja –rakennelmat kiinteistöveroprosentti 0,93– 
3,10

Kiinteistöveroveroprosenttien rajoissa ei ole muutosta vuoteen 2019.

Vuonna 2019 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2020 on arvioitu 283 milj. euroa. Vuo-
den 2019 tilitysarvio on 274 milj. euroa.

Kiinteistöverotuoton 3,3 prosentin nousu vuodelle 2020 johtuu kiinteis-
tökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta noususta.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen lainsäädäntövalmistelu

Maan hallitus valmistelee lainsäädäntöuudistusta, jonka mukaan kiin-
teistöverotus on tarkoitus uudistaa vuoden 2022 verotuksessa. Uudis-
tuksessa pyrittään huomioimaan paremmin maapohjien ja rakennusten 
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käyvät verotusarvot, jotka ovat jääneet jälkeen yleisestä kustannus- ja 
hintakehityksestä nykyisessä järjestelmässä. Uudessa arvottamisjärjes-
telmässä rakennusten verotusarvot nousisivat keskimäärin noin kak-
sinkertaisiksi ja nousu vaihtelisi rakennustyypeittäin ja alueittain raken-
nuskustannusten hintakehityksen mukaan. Vastaavasti maapohjien ve-
rotusarvot nousisivat myös keskimäärin kaksinkertaisiksi nykytasostaan 
koko Suomen tasolla. Maapohjien verotusarvojen muutoksiin liittyy kui-
tenkin huomattavasti suurempaa vaihtelua kuin rakennusten verotusar-
vojen muutoksiin.

Asuntojen hintakehitys on ollut Helsingissä viime aikoina huomattavasti 
muuta maata ja muita kaupunkeja nopeampaa. Käytössä olevan kiin-
teistöverojärjestelmän maan arvoon liittyvät käyvät arvot ovat siis to-
dennäköisesti jääneet eniten jälkeen juuri Helsingissä. Näin ollen uu-
den maapohjan arvottamisjärjestelmän suurimmat korotuspaineet koh-
distuvatkin juuri Helsinkiin. Keskimääräinen asuntojen hintakehitys Hel-
singissä ei kuitenkaan anna riittävää kuvaa veron korotusten kohdistu-
misesta. Maan arvo ja sen kehitys vaihtelevat Helsingin sisällä hyvin 
paljon maantieteellisistä ja historiallisista syistä johtuen, minkä takia 
myös tulevat veronkorotukset kohdistuisivat erisuuruisina eri alueille. 
Nykyisen maapohjan arvottamisjärjestelmän käyvät arvot ovat jääneet 
eniten jälkeen Helsingin kalleimmilla alueilla, joille uuden järjestelmän 
korotukset tulisivat kohdistumaan.

Kiinteistöverojärjestelmän maapohjan ja rakennusten arvottamisperus-
teiden uusiminen tulisi nostamaan kiinteistöverotuottoja Helsingissä, 
mikäli kiinteistöveroasteissa ei tehtäisi muutoksia. Nykyjärjestelmässä 
varsinkin maan arvo on suuresti aliarvioitu, joten uudistuksen suurim-
mat korotukset kohdistuisivat Helsingissä maanpohjan käypään ar-
voon. Edellä kuvatun kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen ei ole 
tarkoitus muuttaa kuntien keräämiä kiinteistöverotuloja. Näin ollen osa-
na lainsäädäntöuudistusta on huomioitava kiinteistöveroprosenttien 
vaihteluvälit siten, ettei kiinteistöverojärjestelmän maapohjan ja raken-
nusten arvottamisperusteiden uusiminen ja oikeudenmukaistaminen 
nosta kiinteistöverovelvollisten keskimääräistä verorasitusta kunnan 
alueella.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 711

HEL 2019-010738 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2020 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 40 (125)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
13.11.2019

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

§ 335
Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korot-
taminen

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.05.2019 § 149 Tehtaankadun ala-as-
teen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee laajaa toiminnallista ja teknistä perusparan-
nusta, jossa rakennuksen oppilaskapasiteettia lisätään ja tiloja ajanmu-
kaistetaan toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Terveellinen sisäilma 
varmistetaan korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, ra-
kentamalla salaojitusjärjestelmä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja 
välipohjarakenteiden täytöt sekä uusimalla talotekniset asennukset. 
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Julkisivurappaus uusitaan, ikkunat kunnostetaan tai uusitaan, vesikatto 
uusitaan ja rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan. 

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustan-
nukset ovat arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 
kustannustasossa. Indeksikorjattuna huhtikuun 2019 kustannustasoon 
hankesuunnitelman aiemmin hyväksytty enimmäishinta on noin 15 268 
000 euroa. Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittää hankesuunnitel-
man indeksikorjatun enimmäishinnan siten noin 1 732 000 eurolla. 

Kolmasosa kustannusylityksestä aiheutuu yleissuunnittelussa esiin tul-
leista tarkennuksista, kolmasosa lisä- ja muutostyövarauksen korotta-
misesta ja kolmasosa tarjoushintaindeksin ja Talonrakennuksen kus-
tannustieto-ohjelmiston käyttämän hinnaston muutoksista.

Kustannusten karsimista selvitettiin yleissuunnitteluvaiheessa siten, et-
tä hanke pysyisi valtuuston hyväksymän enimmäishinnan puitteissa. 
Karsintaehdotuksista luovuttiin, koska ne olisivat edellyttäneet oppilas-
määrän merkittävää pienentämistä tai suunniteltujen korjaustoimenpi-
teiden keventämistä siten, että terveellisyys- ja turvallisuusriskit kasvai-
sivat.

Kustannusten nousu johtuu seuraavista syistä:

 Hankesuunnitteluvaiheen ilmanvaihtosuunnitelmat ovat osoittautu-
neet epärealistisiksi ja ilmanvaihtokoneiden sijoittelua on jouduttu 
muuttamaan. Ullakolle esitettyä ilmanvaihtokonehuonetta laajenne-
taan, alempiin kerroksiin lisätään toinen ilmanvaihtokonehuone ja 
ilmanvaihtokuiluja suurennetaan. Tämän seurauksena yleissuunnit-
teluvaiheen kustannukset ovat nousseet noin 300 000 euroa.

 Yleissuunnitteluvaiheen tarkempien tutkimusten mukaan nykyisestä 
seinärakenteesta haitta-aineena poistettava Toja-levy sijaitsee sy-
vemmällä kuin hankesuunnitteluvaiheen tutkimusraporteista on il-
mennyt. Sen poistamisen vaikeutumisen vuoksi kustannukset ovat 
nousseet noin 70 000 euroa.

 Mm. edellä mainitut muutokset ovat aiheuttaneet lisäsuunnittelun 
tarvetta, mikä nostaa kustannuksia noin 150 000 euroa.

 Suunnitelmien ja määrien tarkentuminen yleissuunnitteluvaiheessa 
nostaa kustannuksia noin 100 000 euroa.

 Hankesuunnitelmavaiheessa lisä- ja muutostyövaraukseksi lasket-
tiin 12 prosenttia. Yleissuunnitteluvaiheessa on tullut esiin kustan-
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nuksiin liittyviä riskitekijöitä, jotka selviävät tarkemmin vasta kun ra-
kenteet voidaan avata. Lisä- ja muutostyövarausta on siksi nostettu 
15 prosenttiin, mikä lisää kustannuksia noin 600 000 euroa.

 Noin 600 000 euroa kustannusnoususta on laskennallista ja johtuu 
siitä, että hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tarjoushintaindeksi (THI) 
on laskenut ja Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjel-
miston (TAKU) hinnasto puolestaan noussut. Tarjoushintaindeksin 
laskun seurauksena hankesuunnitelman enimmäishinta on pienen-
tynyt laskennallisesti 132 000 euroa. Hinnaston nousun seuraukse-
na yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat puolestaan kasvaneet 
laskennallisesti 454 000 euroa.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannuksen suunnit-
teluun ja toteutukseen on varattu 10 miljoonaa euroa vuosille 
2020−2021. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 17 miljoonan euron ra-
hoitustarve on otettu huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen 
valmistelussa.

Hankkeen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen 
perusparannusurakkaan. Purku-urakka käynnistyy kun toiminta on saa-
tu siirrettyä väistötiloihin, arviolta huhtikuussa 2020. Perusparannusu-
rakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 
2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausivuokra on noin 
33,43 euroa/htm², yhteensä 108 246 euroa kuukaudessa ja 1 298 956 
euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 3 238 htm². Pääoma-
vuokran osuus on 29,42 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 4,01 eu-
roa/htm² ja väistötilakustannuksen osuus 3,78 euroa/htm². Lopullinen 
pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Yllä-
pitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaa-
vaksi. 

Perusparannuksen investoinnin tuottovaade on 1,5 prosenttia ja pois-
toaika 30 vuotta. Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaalle rakennukselle voidaan poikkeustapauksissa 
esittää alempi kuin kolmen prosentin tuottovaade. Jos se olisi kolme 
prosenttia, arvioitu sisäinen kuukausivuokra olisi noin 43,02 eu-
roa/htm², yhteensä 139 299 euroa kuukaudessa ja 1 671 585 euroa 
vuodessa. Pääomavuokran osuus olisi 39,01 euroa/htm². 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentami-
sen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kus-
tannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyoh-
jeen mukaan. Hankesuunnitelmassa esitetty arvio väistötilan kustan-
nuksista on kilpailutuksen ratkettua ja perusparannuksen rakentamisa-
jan tarkennuttua osoittautunut riittämättömäksi, joten väistötilan osuus 
tilakustannuksista on kasvanut.

Tehtaankadun ala-asteen nykyinen sisäinen kuukausivuokra on 16,90 
euroa/htm², yhteensä 58 911 euroa kuukaudessa ja 706 929 euroa 
vuodessa, josta pääomavuokran osuus on 13,06 euroa/htm² ja ylläpito-
vuokran osuus 3,84 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 3 485 
htm².

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019 § 346 antanut hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 729

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaanka-
dun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmil-
lään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida 
toimialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
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perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 
§ 80

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta 
siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 149

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kus-
tannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:
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1 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua no-
peammin. (Daniel Sazonov)

  
2 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-

lyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä 
toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laa-
jemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa. 
(Ted Apter)

  
3 Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettä-

vän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.

  
 Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimia-

lan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
kä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus 
voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen 
välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

  
 Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tar-

peen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksi-
költä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää. (Matti Parpala)

Käsittely

22.05.2019 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannatta-
man hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Teh-
taankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua no-
peammin.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 47 (125)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
13.11.2019

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

Valtuutettu Ted Apter ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattaman 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edel-
lyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaan-
kadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä 
toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja 
voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laa-
jemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Valtuutettu Matti Parpala ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettä-
vän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.

  
 Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimia-

lan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, se-
kä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia kos-
kevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus 
voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen 
välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.

  
 Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tar-

peen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksi-
költä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteis-
sa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaan-
kadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Ka-
ti Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi 
Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Ju-
hani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, 
Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Lau-
ra Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Ted Apterin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaanka-
dun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat 
sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehit-
tää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa 
Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Nii-
nistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordst-
röm, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasters-
tein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Pu-
hakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sy-
dänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Van-
hanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toi-
vomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Matti Parpalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvi-
tettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vas-
tuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.  Selvityksen tulisi kohdis-
tua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten esim. koulujen ja päi-
väkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja 
johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina 
olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän 
puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen. Lisäksi valtuusto edellyt-
tää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kau-
punginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä enemmän tukea toimialarajat 
ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina 
Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suomi-
nen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Val-
pio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Tyhjä: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Parpalan ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 
16

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata Arkkitehdit NRT Oy:ltä li-
sätyönä Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitte-
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luvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 
6 250 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:ltä on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa ol-
leeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017  
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen peruspa-
rannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua ar-
vonlisäverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtävän lisätyöti-
lauksen jälkeen työtä on tilattu yhteensä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 
81 856 euroa. 

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkki-
tehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää 
lisänneitä muutoksia:

• Tilaajan toimesta laaditun lähtötietomallin puutteiden korjaaminen 
 (80 h)

• Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien li-
säys aulatiloihin sekä iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa 
(20 h)

Päätös perustuu hankintalain 136 §. 

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräi-
siä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimuk-
seen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista talou-
dellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kus-
tannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 336
Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta koskeva han-
kesuunnitelma

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pirkkolan jäähallien uudisrakennuksen 
29.3.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 8 236 brm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pirkkolan liikuntapuistossa, osoitteessa Plotinrinne 8 sijaitsevat vanhat 
jäähallit 1 ja 2 on purettu. Samalle tontille on tarkoitus rakentaa uusi 
korvaava jäähalli. Vanhat jäähallit asetettiin käyttökieltoon heikkojen si-
säilmaolosuhteiden takia keväällä 2018. Hankesuunnittelukokouksessa 
päädyttiin siihen, että suunniteltua peruskorjausta ei toteuteta, vaan 
vanhat jäähallit puretaan ja niiden tilalle rakennetaan kokonaan uusi 
korvaava rakennus.

Esittelijän perustelut

Pirkkolan jäähallin vanhat rakennukset

Tontilla sijaitsi vuonna 1974 valmistunut Pirkkolan vanha jäähalli (jää-
halli 1) sekä vuonna 1993 valmistunut uudempi jäähalli (jäähalli 2). Li-
säksi tontilla sijaitsi jäähallien väliin sijoittuva puku-, pesu- ja aputilara-
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kennus. Vanhempi jäähalli kytkeytyi huoltorakennuksen kautta vierei-
sen uima- ja palloiluhallin huoltosiipeen.

Molemmat jäähallit aputiloineen todettiin suoritetuissa perusteellisissa 
kuntotutkimuksissa sisäilmaolosuhteiltaan ja rakenteiltaan terveydelle 
haitallisiksi. Hallit on poistettu käytöstä ja pääosin jo purettu.

Peruskorjausselvitysten ja peruskorjaussuunnitelmien yhteydessä to-
dettiin, että tyydyttävät olosuhteet takaavasta peruskorjauksesta tulisi 
laajuudeltaan ja kustannuksiltaan uudisrakennushanketta vastaava. 
Peruskorjauksella ei myöskään voida poistaa vanhojen jäähallien ah-
tautta ja riittämättömyyttä, eikä järjestää nykyvaatimusten mukaisille ja 
tehokkaille talotekniikkajärjestelmille (TATE) riittäviä tiloja. 

Pirkkolan jäähallit ovat olennainen osa Pirkkolan Urheilupuiston tar-
joamia liikuntapalveluita. Niiden kytkeytyminen viereiseen uima- ja pal-
loiluhalliin sisätilojen kautta lisää kokonaisuuden monipuolisuutta. Jää-
hallien poistuminen käytöstä on aiheuttanut huomattavaa haittaa halli-
vuorojen käyttäjille ruuhkauttamalla käytettävissä olevien hallien käyt-
töastetta.

Käytöstä poistuneet jäähallit olivat erittäin aktiivisessa seura- ja myös 
muussa jäälajikäytössä. Paine kapasiteetin lisäämiseksi on ollut suuri, 
joten korvaavien jäähallien rakentaminen on erittäin tarpeellista.

Hankesuunnitelma

Uusi suunniteltu rakennus sijoittuu vanhojen hallien tilalle samalle pai-
kalle kuin puretut hallit. Korvaava rakennus sisältää kaksi jäähallia, jot-
ka ovat kytketty toisiinsa. Jäähallit varustetaan täysimittaisilla 60 m x 30 
m pelikaukaloilla. 

Pelikaukaloiden sekä hallien käyttöä palvelevien aputilojen, kuten pu-
ku-, pesu- ja säilytystilojen mitoitus nostetaan nykysuositusten mukai-
siksi. Jäähallien sekä puku- ja pesutilayksikön esteettömyys varmiste-
taan. Olennaisena osana kokonaisuutta suunnitellaan ja toteutetaan 
TATE- ja jäähdytysjärjestelmät uusimpien teknisten vaatimusten ja 
suositusten mukaisesti. 

Hallien käyttöasteen lisäämiseen samalla tontilla pysyen on rajalliset 
mahdollisuudet, mutta käyttömukavuutta voidaan lisätä muun muassa 
lisäämällä pukuhuoneiden kokoa ja määrää, varustamalla hallit riittäväl-
lä määrällä käyttöä tukevan toiminnan tiloja, kuten lämmittely-, voimai-
lu- ja erilaisia säilytystiloja.

Vanhan jäähallirakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsi pohjoiseen päin. 
Uuden rakennuksen pääsisäänkäynti sijoitetaan etelään päin Plotinrin-
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teen puolelle. Näin pääsisäänkäynti palvelee paremmin etelän suun-
nasta joukko- ja muulla liikenteellä saapuvia hallin käyttäjiä ja yleisöä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Hankkeen laajuus

A) Jäähalli 1: 3 074 brm², 3 003 htm², n. 36 000 m³
B) Huoltotilasiipi: 560 brm², 488 htm², n. 2 310 m³
C) Välinivel: 2 371 brm², 2 328 htm², n. 10 435 m³
D) Jäähalli 2: 2 483 brm², 2 418 htm², n. 21 255 m³.

Yhteensä hankkeen laajuus on 8 236 brm², 8 200 htm² ja noin 70 000 
m³.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Kustannusarvion mukaan rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverot-
tomana yhteensä 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasos-
sa.

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 on hankkeen suunnittelulle 
ja toteutukselle varattu määrärahaa 20 miljoonan euroa siten, että 
hankkeen toteutus on vuosina 2019−2020.

Tilakustannus käyttäjälle

Uudisrakentamisen jälkeinen arvioitu tilakustannus
eli sisäinen vuokra on noin 95 220 euroa kuukaudessa. Vuosivuokra on 
noin 1 142 637 euroa. Kuukausivuokra on noin 11,56 euroa/m²/kk, josta 
pääomavuokran osuus on 11,03 euron/m²/kk ja ylläpitovuokran osuus 
on 0,53 euron/m²/kk.  Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen 
ja se tarkistetaan toteutuneiden rakennuskustannusten mukaan.

Väistötilat

Väistötilakustannuksia ei ole. Hanke toteutetaan ilman erillisiä väistöti-
loja, sillä kokonaistaloudellista väistötilaratkaisua ei ole löytynyt.

Hankesuunnitelman laatiminen ja hankkeen toteutus

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yh-
teydessä on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, rakennusvalvon-
nan, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialan rakennuk-
set ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Toteutusmuotona on ko-
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konaishintaurakka. Uudisrakennus jää kaupungin suoraan omistukseen 
ja sen ylläpidosta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapai-
kat -palvelu. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe on aloitettu kesäl-
lä 2018. Hankkeen valmistumisen ja rakennuksen käyttöönoton tavoite 
on elokuu 2021.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 8.10.2019, § 172 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoo-
naa euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 730

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pirkkolan jäähallien uudisrakennuksen 
29.3.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäis-
laajuus on 8 236 brm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 172

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien kokonaisuutta 
koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 29.3.2019. Lisäksi 
lautakunta lausui hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnalli-
sia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan ja jäälajien toimijoiden kanssa. 

Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee 
varmistaa. Myös ilmanvaihtoon ja valaistukseen tulee kiinnittää huo-
miota sekä laadukkaan jään että toiminnan kannalta. Tilat, pintaraken-
teet ja materiaalit tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja 
korjattaviksi. Toteutussuunnittelussa on varattava aikaa tarvittavien ra-
kennusfysikaalisten tarkasteluiden tekemiseen, niin että varmistutaan 
rakenteiden oikeasta kosteusteknisestä toiminnasta sekä rakenteiden 
ja materiaalien yhteensopivuudesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää erityistä huomiota hank-
keen aikataulun pitävyyteen, kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyteen koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen 
ja turvalliseen jäähalliympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Hanke on esitelty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelulle touko-
kuussa 2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
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Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 310 87915

teijo.korva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 71

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteessa Plotinrinne 8-10 sijaitsevan 
Pirkkolan korvaavat jäähallit uudisrakennuksen 29.3.2019 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että sen enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannusta-
sossa (RI 103,9 ;  THI 185,7) ja enimmäislaajuus on 8 236 brm². Pää-
tös tehtiin ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hyväksyy hank-
keesta aiheutuvat vuokrakustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi
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§ 337
Kokouksessa jätetyt aloiteet

HEL 2019-011886, 2019-011887

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite sairaanhoitajaa vaativan 
lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä

 valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite nuorten aktiivisen kansalai-
suuden edistämisestä kaupungin tiloissa ja kouluissa 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 328
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen samman-
kallat 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 samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Bilagor

1 Läsnäololista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 329
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Fatim Diarra och Juha Hakola valdes till protokolljustera-
re med ledamöterna Mari Rantanen och Jukka Järvinen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Fatim Diarra 
och Juha Hakola till protokolljusterare med ledamöterna Mari Rantanen 
och Jukka Järvinen som ersättare. 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två le-
damöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 330
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2019-011109 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Sirkku Ingervo avsked från förtroendeupp-
draget som fullmäktigeersättare.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 23.10.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sirkku Ingervo (VF) har 22.10.2019 anhållit om avsked från förtroende-
uppdraget som fullmäktigeersättare. Enligt 70 § 3 mom. i kommunalla-
gen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeupp-
draget. Fullmäktigeledamöter och -ersättare beviljas avsked av fullmäk-
tige.

Enligt 17 § i kommunallagen väljs till ersättare för fullmäktigeledamö-
terna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti 
och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet le-
damöter, dock minst två. Antalet ersättare förblir således inte fulltaligt.



Helsingfors stad Protokoll 19/2019 62 (125)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
13.11.2019

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 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämn-
den på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om 
antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandat-
period.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 23.10.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 727

HEL 2019-011109 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Sirkku Ingervolle eron varavaltuutetun lu-
ottamustoimesta.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 331
Val av ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och 
allmänna områden

HEL 2019-011086 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Sirkku Ingervo avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna 
områden

 valde Riina Simonen till ny ledamot i stadsmiljönämndens sektion 
för byggnader och allmänna områden för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 23.10.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 269) Sirkku Ingervo (VF) till ledamot 
i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för 
den mandattid som börjar år 2017. Sirkku Ingervo anhåller 
(22.10.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i 
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stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden på 
grund av flyttning från orten.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroen-
devald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 23.10.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Sektionen för byggnader och allmänna områden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 728

HEL 2019-011086 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Sirkku Ingervolle eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Riina Simosen jäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 332
Helsingfors stads budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 
2020–2022

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige följande hand-
läggningsordning:

I ärendet förs en diskussion på det här sammanträdet. Under diskus-
sionen ska framställas de förslag som gäller budgeten för år 2020, 
ekonomiplanen för 2020–2022 och budgetmotionerna. Då diskussionen 
har avslutats avbryts handläggningen av ärendet och den fortsätter vid 
nästa sammanträde. Då förrättas de behövliga omröstningarna om 
motförslagen, förslagen om att förkasta ärendet och hemställnings-
klämmarna.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Pia Kopra fram-
ställde följande motförslag:

Fostrans- och utbildningssektorn, budgetmoment 2 10 01 Fostran och 
utbildning, utgifter, + 3 500 000 euro, dvs. förslag till anslag på momen-
tet 1 241 086 000 euro.

Detta tilläggsanslag reserveras för att återinföra Helsingforstillägget för 
2–3-åringar.

Skatteinkomster, budgetmoment 7 01 01 01 Kommunalskatt, 
+ 3 500 000 euro, dvs. förslag till beräknad inkomst på momentet 
2 743 500 000 euro.

Ledamoten Juhani Strandén understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
framställde följande motförslag:

Sannfinländarna ville att tilläggsanslaget för social- och hälsovårdssek-
torn skulle inriktas på tryggande av tjänster för personer med funk-
tionsnedsättning och barnskyddstjänster och på tillgodoseende av den 
ökade efterfrågan på vård- och omsorgstjänster för den allt större äldre 
befolkningen. 
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Sannfinländarnas fullmäktigegrupp förbinder sig inte vid det förhand-
lingsresultat som nåtts. De inskrivningar som sannfinländarna föreslagit 
har i praktiken inte alls tagits med i uppgörelsen. 

Vi föreslår att budgeten och ekonomiplanen beaktar behoven att ut-
veckla närståendevården, bevarandet av Malms flygplats och en om-
planering av boulevardiseringen av Tusbyleden.

 att på momentet 8 01, fast egendom, stryks de belopp som uppta-
gits för grundberedning i Malms flygfältsområde på undermomentet 
"Grundberedning i Malm" på momentet "Grundberedning i projek-
tområden, utfyllnadsarbeten, till stadsstyrelsens disposition"

 att på momentet 8 03, gator och trafikleder, tilläggs 0,5 miljoner euro 
för omplanering av boulevardiseringen av Tusbyleden

 att den i gruppernas förhandlingsresultat gjorda inskrivningen om 
höjning av beloppet för positiv särbehandling inom den grundläg-
gande utbildningen, i gymnasierna och i yrkesutbildningen med 25 
procent stryks

 att den i gruppernas förhandlingsresultat gjorda inskrivningen om fi-
nansiering av positiv särbehandling vid rådgivningarna och inom 
skolhälsovården stryks

 att det som en del av tillägget på 26 miljoner euro för social- och 
hälsovårdssektorn i enlighet med gruppernas förhandlingsresultat 
anvisas följande anslag:
- utveckling av närståendevården 1,5 miljoner euro
- tjänster för äldre 1,5 miljoner euro
- tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 miljon euro

 att det som en del av tillägget på 8 miljoner euro för social- och häl-
sovårdssektorn i enlighet med gruppernas förhandlingsresultat an-
visas följande anslag:
- för återinförande av Helsingforstillägget till hemvårdsstödet 3,5 mil-
joner euro 

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Eva Biaudet fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för 
år 2020 att det utreds om andelen inhemska råvaror i de matt-
jänster som staden producerar själv eller konkurrensutsätter 
kan höjas så att den blir högre än nu.
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Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Björn Månsson 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige begär att det ska utredas vilka möjligheter 
som finns att påskynda och förenkla processen kring beviljan-
de och återförsäljning av tilläggsbyggrätter för husbolag och 
att öka mängden tilläggsbyggrätt som beviljas.

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Anna Vuorjoki fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder processerna 
med hjälp av vilka de barn som är i behov av särskilt stöd kan 
få stöd snabbare än i nuläget inom småbarnspedagogiken.

Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Jasmin Hamid fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av 2020 års 
budget att staden utreder möjligheterna att bereda närdag-
hemsprincipen tidsmässigt så att ärendet kan tas upp i bes-
lutsfattandet så att det kan beaktas i 2021 års budgetbered-
ning.

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Petrus Pennanen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna att 
stärka transparensen och demokratin i budgetprocessen 
också ur de mindre politiska gruppernas perspektiv.

Ledamoten Mikko Särelä understödd av ledamoten Johanna Nuorteva 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden inom ramen för de be-
fintliga anslagen utreder möjligheterna att förbättra läget för 
barn i behov av särskilt stöd inom småbarnspedagogiken och 
skolorna och utreder möjligheterna att förbättra användnings-
sätten, genomslagskraften och den lokala inriktningen av 
specialfinansieringen för barn i behov av särskilt stöd.
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Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av  budgeten  för 
år 2020 att det utreds om det är möjligt att öka tjänsterna som 
underlättar de olika närståendevårdarnas vardag och liv, så att 
närståendevårdarna hörs.

Ledamoten Matias Pajula understödd av ledamoten Dani Niskanen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av budgeten för 
år 2020 att staden utreder möjligheten att  genomföra  projekt 
som inte blivit valda via medborgarbudgeteringen som en del 
av stadens basverksamhet.

Ledamoten Eva Biaudet understödd av ledamoten Björn Månsson fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av  budgetförs-
laget att man utreder hur stadens attraktivitet för arbetskraften 
och stadens rekrytering kan stärkas helhetsbetonat särskilt i 
låglönebranscher utöver en fortsättning av löneutvecklingsprog-
rammet.

Ordföranden konstaterade att diskussionen var avslutad och att hand-
läggningen av ärendet fortsätter vid nästa sammanträde.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner budget för år 2020 och ekonomiplan som 
anvisning för åren 2020–2022.
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Föredragandens motiveringar

Budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022 ingår i 
bilaga 1. Svaren på ledamöternas budgetmotioner som behandlas i 
samband med budgeten ingår i bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 - 
Helsingfors stads budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Henkilöstötoimikunnan lausunto 21.10.2019
4 Esittelijän tekniset muutokset sekä neuvottelutuloksen mukaiset muu-

tokset
5 Budjettineuvottelujen lopputulos 20.10.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 689

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussu-
unnitelman ohjeellisena vuosille 2020 - 2022.

Käsittely

21.10.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus käsitteli asian, vaikka oli päättänyt panna sen 
pöydälle 28.10.2019 saakka.

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:



Helsingfors stad Protokoll 19/2019 71 (125)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
13.11.2019

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

- talousarvio (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti
- talousarviovastauksissa (liite 2) huomioidaan neuvottelutuloksen 
keskeiset linjaukset
- liitteeksi 5 lisätään budjettineuvottelujen neuvottelutulos

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu 
tehtyyn neuvottelusopimukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kir-
jauksia ei otettu riittävästi mukaan tehtyyn ratkaisuun ja ehdotan asian 
palauttamista siten, että ne otetaan huomioon paremmin esimerkiksi 
omaishoidon tuen ja vammaisten palveluiden osalta.

Mika Raatikaisen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Raatikainen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Mika Raatikainen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei sitoudu tehtyyn neuvottelusopi-
mukseen. Perussuomalaisten ehdottamia kirjauksia ei otettu riittävästi 
mukaan tehtyyn ratkaisuun ja ne olisi pitänyt ottaa huomioon paremmin 
esimerkiksi omaishoidon tuen ja vammaisten palveluiden osalta.

07.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 29.08.2019 § 65

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2020 – 2022 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
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vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 406

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvio- ja taloussuun-
nitelmaehdotuksen vuosille 2020-2022.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

 Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä 
toteutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo ole-
vaan sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan 
euron suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushank-
keiden investointiohjelmaan vuodelle 2020.

 Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuuden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edis-
tämisohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun 
ja pyöräilyn väylät.

 Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen 
vähintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella 
Helsinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan 
priorisoimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden 
tarpeellisista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekryto-
inti keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän ja Kehä1 liittymien suun-
nittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua aiemmin. Kaupunki 
pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhteistyössä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.



Helsingfors stad Protokoll 19/2019 73 (125)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
13.11.2019

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

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Mika Välipirtti (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta).

Asian aikana kuultavina olivat talouspäällikkö Leena Sutela, projektin-
johtaja Kaisa-Reeta Koskinen, projektinjohtaja Helena Ström ja raken-
netun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén. Asiantuntijat poistuivat 
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta esittää että, 

- Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaan sisältyvää aurinkosähkön lisäystä to-
teutetaan investointina Helsingin kaupungin omistuksessa jo olevaan 
sekä uuteen toimitila- ja palvelurakennuskantaan 3 miljoonaan euron 
suuruudella. Tämä määräraha lisätään talonrakennushankkeiden inve-
stointiohjelmaan vuodelle 2020.
- Kävelyn ja pyöräilyn investoinnit nostetaan vuoden 2020 jälkeen ta-
solle, joka on riittävä turvaamaan kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osu-
uden kehityksen Helsingin liikkumisohjelmassa ja pyöräilyn edistämi-
sohjelmassa linjatulle tasolle. Tämä koskee kohtaa jalankulun ja pyörä-
ilyn väylät.
- Puisto- ja liikuntapaikkainvestoinnit pidetään vuoden 2020 jälkeen vä-
hintään sen vuoden tasolla vuosina 2021 – 2024, jotta eri puolella 
Helsinkiä pystytään toteuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan pri-
orisoimia hankkeita ja jotta puisto- ja luonto- ja virkistysalueiden tarpe-
ellisista investoinneista voidaan huolehtia.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että toimialan käyttömenojen 
osalta varmistetaan resurssit, joilla voidaan turvata henkilöstön rekryto-
inti keskeisiin toimintoihin, erityisesti kiinteistöstrategian ja asuntotuo-
tannon ja päästövähennysohjelman tarvitsemat henkilöresurssit.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää tärkeänä, että liikenteen suju-
vuuden ja turvallisuuden kannalta Myllypuron ja Kehä1 sekä Itäväylän 
ja Kehä1 liittymien suunnittelu ja toteutus saadaan käyntiin suunniteltua 
aiemmin. Kaupunki pyrkii edistämään hankkeiden aikaistusta yhtei-
styössä valtion kanssa.

Kehä1 ja Itäväylän liittymän uudistamiselle varatut määrärahat on tär-
keää olla käytössä Itäkeskuksen ideakilpailun pohjalta tapahtuvan ke-
hittämisen käynnistyttyä.
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Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen ja Eveliina Heinäluoman vastaehdotukset.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 277

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020‒2022 ta-
loussuunnitelmaehdotuksen A-osaan ja C-osaan sisältyvine perustelui-
neen ja tavoitteineen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousarvioehdotukseen 
sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan perustoiminnan asi-
anmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mukaisten tavoittei-
den saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa
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· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, 
lisätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa

· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja ope-
tusympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
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kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että talousar-
vioehdotukseen sisältyvät määrärahat eivät mahdollista toimialan pe-
rustoiminnan asianmukaista hoitamista eivätkä kaupunkistrategian mu-
kaisten tavoitteiden saavuttamista. 

Lautakunta korostaa, että vuokramenojen kasvu vähentää muihin me-
noihin käytettäväksi jääviä määrärahoja noin 7,8 miljoonalla eurolla. 
Vuokramenot kasvavat vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna peräti 
7,3 %.

Lautakunta katsoo, että talousarviossa pitäisi varautua toimialan esi-
tyksen lisäksi seuraaviin toimenpiteisiin:

Työehtosopimusmuutosten vaikutukset henkilöstökuluihin / 4 200 000 
euroa

· Varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennykseen työ-
markkinajärjestöjen neuvotteleman kvtes-muutoksen mukaiseksi 3 500 
000 €
· Epäpätevyystarkistusten vaikutukseen henkilöstökuluihin, 700 000 €

Strategian edellyttämät lisäresurssit / 5 625 000 euroa

· Toisen asteen maksuttomuuden laajentaminen uusille opiskelijoille, 
lisätarve 5 400 000 € kaikki oppilaitokset, joista 3 800 000 € kaupungin 
omat oppilaitokset
· Englanninkielisen opetuksen nopeampi strategian mukainen laajen-
taminen Ressun peruskoulussa. Vuokrakustannukset uusien tilojen 
osalta ja henkilöstökustannukset, jos opetusta laajennetaan samanai-
kaisesti useammalla vuosiluokalla, 225 000 €

Kasvatus ja opetus / 4 010 000 euroa
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· Opetussuunnitelmauudistuksen mukainen oppimateriaalien uudista-
minen 2,0 miljoonaa €
· Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vahvistaminen, 200 000 €
· Varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen uudistaminen ja keskittämi-
nen, 500 000 €
· Varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden turvaaminen. Rekrytointi, 
markkinointi ja viestintä 500 000 €
· Varhaiskasvatuksen pitkän aukiolon yksiköiden mitoituksen vahvista-
miseen palvelujen ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi, 200 000 €
· Helsinki Education Week -tapahtuman toteuttaminen 120 000 €
· Lukiokoulutuksen uudistaminen vastaamaan uutta lainsäädäntöä 100 
000 €
· Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyttä- ja digitalisuutta painottava me-
netelmä, joka toteutetaan työelämälähtöisiä HUB oppimis- ja ope-
tusympäristöjä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödyntäen. 
390 000 €

Oppimisen tuki ja ohjaus / 5 450 000 euroa

· Erityisavustajien ja erityisopettajien lisääminen 4,0 miljoonaa €, sisäl-
tää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
· Perusopetuksen opinto-ohjauksen mitoituksen muuttaminen 200 oppi-
lasta/opinto-ohjaaja (nyk. 250/ opo) 650 000 €
· Monikielisten ohjaajien lisääminen 100 000 euroa
· Myönteisen erityiskohtelun (positiivisen diskriminaation) määrärahojen 
lisäys lukioille 200 000 €
· Psykologi ja kuraattorihenkilöstön lisääminen 500 000 €

Varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin ja -olosuhteiden kehittäminen 2 
miljoonaa €

Edellä mainittujen toimenpiteiden edellyttämä lisäys budjettiin on 21 
285 000 €.

Kannattaja: Emma Kari

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen
tekemän ja Emma Karin kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen:

"Lautakunta korostaa edellä mainittujen toimenpiteiden tärkeyttä, mutta 
toteaa samalla, että ne eivät vielä yksin riitä korjaamaan Helsingin seg-
regaatiokehitystä. Tämän johdosta kasvatus- ja koulutuslautakunta 
kannattaa, että edellä mainitun noin 21 miljoonan euron lisäksi mahdol-
liset lisäresurssit kohdennetaan talousarvioaloitteissa esitettyjen toi-
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menpiteiden toteuttamiseen eli varhaiskasvatuksen osapäivähoidon 
henkilöstömitoituksen ja päiväkotitilojen lapsikohtaisen mitoituksen nos-
tamiseen, valmistavan opetuksen laatuun ja ryhmäkoon pienentämi-
seen, kaupungin lukioiden kurssitarjonnan parantamiseen, positiivisen 
diskriminaation määrärahan kasvattamiseen varhaiskasvatuksessa, pe-
ruskoulujen ja lukioiden koulunkäyntiavustajien määrän lisäämiseen, 
määrärahojen varaamisesta riittäviin opetusvälineisiin ja erityistä tukea 
tarvitsevien 10-16-vuotiaiden nuorten tukeen."

Kannattaja: Fatim Diarra

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Vesa Korkkulan
tekemän ja Fatim Diarran kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Kannattaja: Abdirahim Husu Hussein

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään Pia Pakarisen vastaesityksen jälkeen: Kotihoidon 
tuen Helsinki-lisä palautetaan 2-3-vuotiaille v. 2020 alusta, 3 450 000 
euroa.

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Fatim Diarra, Joakim Horsma, Emma Kari, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Abdirahim Husu Hussein, Pia Kopra

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Petra Malin

Poissa: 1
Tiina Larsson

Äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pia Kopran vastaehdotuksen 
äänin 8 –2. Tyhjää äänesti 2. Poissa 1.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.08.2019 § 146

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvioehdo-
tuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1).

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin-
hallituksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohjeet (liite 2).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen ta-
lousarvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämi-
seen ja strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-
avustukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. 
Resursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riit-
tävän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunni-
teltava ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin.

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 
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Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kulttu-
urin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten pal-
veluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksissa 
palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostukseen. 
Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaatii va-
hvistamista.

Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Käsittely

27.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään esitykseen seuraavaa:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raamin mukainen ta-
lousarvioehdotus ei tarjoa riittäviä resursseja palvelutason ylläpitämi-
seen ja strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Liikkumisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi suunnata lisäre-
sursseja toimintoihin, jotka edistävät erityisesti ikääntyneiden sekä las-
ten ja nuorten liikkumisen lisäämistä. Liikuntaseurojen toiminta-
avustukset eivät ole seuranneet harrastaja- ja asukasmäärän kasvua. 
Resursseja tulisi suunnata erityisesti matalan kynnyksen toimintaan ja 
kansalaistoiminnan tukeen. Liikuntapaikkojen ylläpitokuluihin tarvitaan 
lisäresursseja, jotta voidaan varmistaa houkuttelevat ja turvalliset liik-
kumisen ja liikunnan mahdollisuudet. Kasvava kaupunki tarvitsee riit-
tävän resursoinnin uusiin liikuntainvestointeihin. Palvelut on suunni-
teltava ajoissa uusille asuinalueille. 

Lautakunta pitää tärkeänä Keskustakirjasto Oodin ja muun kirjastover-
kon aineistojen ja toiminnan riittävää rahoitusta. Valmistuvan olosuhde-
kartoituksen myötä myös uudet kirjastopalveluiden katvealueet on sel-
vitettävä ja varauduttava niihin ensi vuonna suunnitelmin. 

Lautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on taattava 
riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, joka on yksi 
kaupungin strategian kärkitavoitteista. Liikkuvan ja kohtaavan nuoriso-
työn lisääminen sekä Mukana-alueiden kirjaston resurssien kasvatta-
minen edistävät Mukana-ohjelman tavoitteita. Nuorisojärjestöjen toimin-
ta-avustuksiin tarvitaan tasokorotus. 

Toimialan viestintään ja markkinointiin tarvitaan lisävakansseja. Kulttu-
urin ja vapaa-ajan palveluiden markkinointi poikkeaa lakisääteisten pal-
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veluiden viestinnästä. Palveluiden markkinointi on vahvasti sidoksissa 
palveluiden tavoittavuuteen sekä myös toimialan tulonmuodostukseen. 
Lisäksi lautakunta katsoo, että toimialan hankintaosaaminen vaatii va-
hvistamista.

Lautakunta toteaa, että muun muassa edellä mainittujen tarpeiden kat-
tamiseksi tarvittaisiin vähintään kahden ja puolen miljoonan euron lisä-
rahoitus.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen yksimielisesti.

20.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 27.08.2019 § 43

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä pelastuslaitoksen vuoden 2020 ta-
lousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman esitettäväksi edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2020 talousarvioon

Maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu uudella hallituspohjalla. Hallitu-
sohjelman mukaan kuntien osalta palveluiden tuottaminen ratkaistaan 
erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Aikai-
sempien suunnitelmien mukaan Helsingin pelastuslaitos siirtyisi Uu-
denmaan maakunnan alaiseksi liikelaitokseksi yhdessä Keski-Uuden-
maan, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Mahdollisen pelastuslaitosfuusion arvioidaan taloussuunnitelmakaudel-
la heikentävän pelastuslaitoksen kykyä toteuttaa pelastustoimen pal-
velutaso Helsingin kaupungin alueella tarkoituksenmukaisella tavalla 
Helsingin pelastustoimen nykyisten resurssien ja palveluiden jakaan-
tuessa laajemmalle alueelle. Uudistuksen ennakoidaan heikentävän 
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pelastustoimen toimintaedellytyksiä Helsingissä toiminnan rahoitusta 
koskevan päätöksenteon siirtyessä pois Helsingin kaupungilta. Uu-
distuksen vaikutukset väestönsuojelun koordinointiin Helsingin alueella 
eivät ole tiedossa ja uudistuksen arvioidaan olevan merkittävä riski 
Helsingin väestönsuojatilojen ylläpidon kannalta. Mikäli maakuntaan liit-
tymisen valmistelua jatketaan vuonna 2020, tulee valmistelu sitomaan 
merkittävästi pelastuslaitoksen asiantuntijaresursseja.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2020 – 2022

Pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn toiminnassa ei arvioi-
da tapahtuvan merkittäviä kysynnän tai tuotantotapojen muutoksia. 
Kaupungin asukasmäärän kasvun ja yhdyskuntarakenteen kehittymi-
sen aiheuttamat muutokset huomioidaan osana pelastustoimen riskia-
nalyysiä sekä pelastustoimen ja ensihoitopalvelun palvelutason ke-
hittämistä.

Aluehallintoviranomainen on valvontatoiminnassaan katsonut, että pe-
lastustoimen palvelutaso Helsingissä ei ole riittävä nopean avunsaan-
nin näkökulmasta. Valvontaviranomainen on uhkasakolla vahvistettuna 
vaatinut pelastuslaitosta korjaamaan palvelutason valvontaviranomai-
sen vaatimalle tasolle vuoden 2023 loppuun mennessä. Pelastuslaitok-
sen riskianalyysin perusteella valvontaviranomaisen vaatimusten täy-
simittaisella täyttämisellä voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvat kustan-
nukset huomioiden vain marginaalista hyötyä, mitä ei Helsingin pe-
lastustoimen alueen kokonaisturvallisuuden ja pelastustoimen tu-
ottavuuskehityksen kannalta voida pitää tarkoituksenmukaisena. 

Pelastustoiminnan palveluiden kehittäminen on huomioitu taloussuun-
nitelmassa pelastuslaitoksen riskianalyysin mukaisesti. Riskianalyysis-
sä on tarkasteltu tarpeita toiminnan lisähajauttamiseen ja lisäresursoin-
tiin kaupungin kasvun, kaupunkirakenteen kehittymisen sekä onnet-
tomuus- ja vahinkokehityksen perusteella. Pelastustoimen palveluita 
kehitetään taloussuunnitelmakaudella tämän hetkisen suunnitelman 
mukaan Konalan, Kontulan, Tapanilan ja Vuosaaren alueilla kaavoi-
tukseen ja rakentamiseen vaadittava aika huomioiden. Aluekohtaiset 
priorisoinnit ratkaistaan jatkuvan riskianalyysin perusteella.

Ensihoitopalvelussa tehtävämäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 
% vuodessa, mikä ilman lisäresursseja heijastuu ensihoitopalvelun 
henkilöstön entistä suurempaan kuormittumiseen sekä palveluviiveisiin. 
Pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun synergian tehokas ja tuottava 
hyödyntäminen edellyttää lisäksi, että ensihoitopalvelua hajautetaan 
rinnakkain pelastustoiminnan alueellisen hajauttamisen kanssa.

Pelastuslaitos ja kiireellisen ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa 
oleva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat tunnistaneet uh-
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kan kiireellisen ensihoidon palvelutason laskusta. Helsingissä kuljetta-
vien ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuusaika on erittäin korkea ja 
ensivasteyksiköiden käyttöaste alle tavoitetason. Vuoden 2010 tasoon 
verrattuna lähes 40 % kumulatiivinen ensihoidon tehtävämäärän kasvu 
ja kriittiselle tasolle noussut tehtäväsidonnaisuus aiheuttavat suuria 
paineita ensihoitohenkilöstön työssä jaksamiselle ja palvelun laatuta-
son säilyttämiselle. Tilanteen korjaamiseksi ensihoitopalvelun resursse-
ja kasvatetaan taloussuunnitelmakaudella. 

Pelastustoimen vaikuttavuuteen voidaan tehokkaimmin vaikuttaa ke-
hittämällä onnettomuuksien ehkäisytoimintaa. Tältä osin kaupungin 
kasvu, jatkuva rakentaminen ja turvallisuusviestinnän tarpeet digitaali-
sen viestinnän kehittämiseen edellyttävät lisäpanostuksia. Näihin sekä 
henkilöstöprosessien, työhyvinvoinnin, osaamisen johtamisen ja vies-
tinnän kehittämiseen on varauduttu vuoden 2020 talousarviossa.

Valtiovarainministeriön kevään 2019 ennusteen mukaisesti palveluiden, 
aineiden ja vuokrien kustannusten kasvuna on huomioitu 3,0 % vuonna 
2020 ja 2,7 % vuosina 2021-2022. Lisäksi talousarviossa 2020 on hu-
omioitu 900.000 euroa rakennusten ja tilojen korjauskustannusten siir-
tymä investointirahoituksen piiristä käyttömenoihin.

Pelastuslaitoksen irtaimen käyttöomaisuuden talousarvioesitys 2020 ja 
taloussuunnitelmat 2021 – 2029 ovat liitteenä. Vuonna 2020 uusitaan 
öljyntorjunnan työveneitä ja paloautojen osalta hankitaan kevytyksikkö-
ajoneuvo ja pioneeriauto. Lisäksi tehdään korvaus- ja täydennys-
hankintoja sekä jatketaan vuonna 2019 alkaneita suuria hankkeita ku-
ten ensihoidon defibrillaattoreiden hankinta.

Pelastusasemien ja väestönsuojien uudis- ja korjausrakentamisen in-
vestoinnit kuuluvat kaupunkiympäristön toimialan päätettäväksi. Näistä 
tarpeista on annettu lausunto kaupunkiympäristön toimialalle.

Talousarvio, taloussuunnitelma ja 10 vuoden investointisuunnitelmat 
kattavat pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella suunnitellut toi-
minnan kehittämispanostukset. Valvontaviranomainen on vaatinut pe-
lastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja nopeammassa aikatau-
lussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen 
erotuksen vaikutukset käyttötalouteen ja investointirahoitukseen on tar-
vittaessa huomioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Talousarvion vaikutusten arviointi

Talousarvio mahdollistaa Helsingin turvallisuuden ylläpitämisen kau-
pungin kasvun ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Kaupunkistrategian ja sen tavoitteiden toteuttaminen
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Pelastuslaitos huolehtii Helsingin turvallisuudesta kaupungin kasvun ja 
tuottavuustavoitteiden mukaisesti.  

Jatkuvalla riskianalyysillä, monipuolisilla onnettomuuksien ehkäisyn 
menetelmillä sekä pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun saatavuuden 
tarkoituksenmukaisella mitoituksella varmistetaan yleistä turvallisuutta 
Helsingin kaupunkirakenteen kehittyessä. Sopimuspalokuntien ja 
Helsingin pelastusliiton roolia pelastuslaitoksen viranomaistoiminnan 
tukena onnettomuuksien ehkäisyssä vahvistetaan.

Turvallisuusviestinnän toimintoja digitalisoidaan ja ohjataan uusiin ka-
naviin aikaisempaa segmentoidumman kohderyhmästrategian peruste-
ella. 

Pelastuslaitos on aktiivisessa roolissa kehittämässä valtakunnallista tie-
tojärjestelmää valvontatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn pal-
veluprosessien, tietojohtamisen sekä palveluiden digitalisoinnin tueksi. 

Pelastustoiminnassa kokeillaan uutta kevyen pelastusyksikön mallia 
tavoitteena aikaisempaa kustannustehokkaammin vastata sekä pe-
lastustoiminnan, että ensihoitopalvelun valitun riskiprofiilin mukaisiin 
tehtäviin katvealueilla.

Viestintätoimintoa kehitetään palvelutuotannon, työnantajamielikuvan 
sekä sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Pelastustoimen tuottavuus on valtakunnan kärkitasoa.

Pelastustoimen kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten pal-
veluiden kustannustason nousu huomioiden valtakunnan keskiarvoa 
paremmat.

Ensihoitopalvelun kustannukset per asukas ovat kaupungin sisäisten 
palveluiden kustannustason nousu huomioiden vertailualueita parem-
mat.

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelma 2020 – 2022

Henkilöstösuunnitelma kattaa pelastuslaitoksen riskianalyysin peruste-
ella suunnitellut toiminnan kehittämispanostukset. Valvontaviranomai-
nen on vaatinut pelastustoiminnan kehittämistä tätä laajemmin ja no-
peammassa aikataulussa. Näiden vaatimusten ja pelastuslaitoksen su-
unnitelmien välisen erotuksen vaikutukset on tarvittaessa huomioitava 
mahdollisessa lisätalousarviossa.

Pelastuslaitos perustaa 36 uutta vakanssia vuonna 2020. Henkilötyö-
vuosia vuoden 2020 talousarvio sisältää 720,8 ja taloussuunnitelma 
745 (221) ja 777 (2022). 
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Pelastustoimintaan osoitetaan 12 vakanssia uuden pelastustoiminnan 
kevytyksikön perustamiseen. 

Ensihoitopalvelun 18 vakanssia käytetään kahden ensihoitoyksikön 
valmiuden nostamiseen 12 tunnista 24 tuntiin sekä kenttäjohtajan toi-
minnon työturvallisuuden ja operointikyvyn kehittämiseen lisäämällä 
24/7 työpari kenttäjohtajan yksikköön.  

Viestintään, henkilöstöhallintoon, osaamisen kehittämiseen sekä digi-
taalisten toimintatapojen kehittämiseen lisätään talousarviossa 2020 
neljä vakanssia ja pelastuskoulun koulutuskapasiteetin kasvattamiseen 
varaudutaan kahdella vakanssilla.

Lisäksi onnettomuuksien ennakolta ehkäisemiseksi valvontatoimintaan 
ja turvallisuusviestintään lisätään kolme henkilötyövuotta muuttamalla 
tyhjiä virkoja vuonna 2020.

Vuodelle 2021 on suunniteltu 12 pelastustoiminnan vakanssia toisen 
kevytyksikön perustamiseen sekä 12 vakanssia uuden ensihoitoyksi-
kön perustamiseen.  

Vuodelle 2022 on suunniteltu 26 pelastustoimen vakanssia uuden pe-
lastusaseman miehittämiseen sekä 6 vakanssia uuden 12 tunnin ensi-
hoitoyksikön perustamiseen.  

Vallitsevassa suhdanteessa ja ympäröivien pelastustoimen alueiden 
korkeamman palkkatason johdosta pelastuslaitos ei kykene kilpaile-
maan työvoiman saatavuudessa, mikä aiheuttaa jatkuvaa resurssivajet-
ta. Ongelman ratkaisemiseksi pelastuslaitos panostaa ennakolliseen 
rekrytointiin sekä työnantajakuvan kehittämiseen kriittisten osaamistar-
peiden ja käytettävissä olevan työvoiman kohtaamisen parantamiseksi. 

Ansiotason muutoksena on huomioitu VM ennusteen kevään 2019 pe-
rusteella 3,3 % vuonna 2020 ja 3,1 % vuosina 2021 ja 2022.

Suunniteltujen pelastustoiminnan vakanssien täyttämiseksi ja henkilö-
stön saatavuuden varmistamiseksi Helsingin Pelastuskoulun koulu-
tettavamäärät kaksinkertaistetaan vuonna 2020. Pelastuskoulun toi-
minnan jatkuvuus on kriittinen tekijä henkilöstön saatavuuden varmis-
tamiseksi.

Tilankäyttösuunnitelma 2020 – 2022

Palvelutasopäätöksen mukaisesti kartoitetaan tarvetta suunnitella pe-
lastusasemia tunnistetuille katvealueille riskianalyysin perusteella. Pe-
lastusasemien rakentamisessa varaudutaan toiminnan kasvuun va-
raamalla perusasemalle tilat vähintään yhdelle pelastusyksikölle ja yh-
delle ensihoitoyksikölle. Lisäksi selvitetään pelastusasemaa kevyempi-
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en ratkaisujen mahdollisuutta pelastustoimen palveluverkon kehittämi-
seksi.

Vuonna 2019 aloitettua Malmin aseman korvaavan väliaikaisen ase-
mapaikan rakentamista jatketaan. Konalan pelastusaseman rakenta-
minen käynnistetään vuonna 2020 ja Kontulan aseman rakentaminen 
vuonna 2023.  

Valvontaviranomainen on vaatinut pelastustoiminnan hajauttamista tätä 
nopeammassa aikataulussa. Aluehallintoviranomaisen vaatimusten ja 
pelastuslaitoksen suunnitelmien välisen erotuksen vaikutukset pelastu-
sasemien rakentamiseen ja investointirahoitukseen on tarvittaessa hu-
omioitava mahdollisessa lisätalousarviossa.

Taloussuunnitelmakaudella pyritään ratkaisemaan valtakunnallisen, tai 
vähintään Uudenmaan laajuisen pelastustoiminnan tilannekeskuksen 
sijainti. Yhtenä vaihtoehtona on Helsinki.

Yleiset väestönsuojat ovat nykyisin pelastuslaitoksen hallinnassa. 
Maakuntauudistukseen liittyen neuvotellaan väestösuojien hallinnan ja 
ylläpidon ratkaisuista niiden toiminnan häiriöttömän jatkuvuuden tur-
vaamiseksi.

Digitalisaatio ja tietotekniikka palvelutuotannon ja prosessien kehittämisessä

Pelastuslaitos kehittää aktiivisesti valtakunnallista valvontatoiminnan ti-
etojärjestelmää palveluprosessin, tietojohtamisen sekä palveluiden di-
gitalisoinnin tueksi valvontatoiminnassa. 

Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Henri Nordenswan

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 27.08.2019 § 14

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2022 sekä lähettää ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhalli-
tukselle. 
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Taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus on laadittu kau-
punginhallituksen hyväksymän kokonaisraamin sitovien erien mukai-
sesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 129

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liikenneliikelaitoksen 
vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020-2022 taloussuunni-
telmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 

Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyt-
tänyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tu-
usulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle.

Käsittely

22.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Johtokunta täydensi yksimielisesti päätösehdotusta puheenjohtaja Lau-
ra Rissasen esityksestä:
"Johtokunta toteaa, että investointibudjetin sopeuttaminen on edellyt-
tänyt kaupungin kehityksen kannalta olennaisten hankkeiden kuten Tu-
usulanväylän kaupunkibulevardin raitioinvestointien siirtämistä kahdella 
vuodella, metron kulunvalvonnan uudistamisen ja mahdollisen automa-
tisoinnin siirtämistä eteenpäin sekä Koskelan raitiovarikon siirtämistä 
yhtiön toteuttamana kaupungin investointibudjetin ulkopuolelle."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 26

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti otsikon kuuluman Palvelukeskus-liikelai-
toksen talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus-
vuosille 2021–2022.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän korjatun ehdo-
tuksen mukaisesti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin 
Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä 
taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-5 mukaisesti. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 21.08.2019 § 18

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhalli-
tukselle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä talous-
suunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2019 § 185

HEL 2019-003760 T 02 02 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaisen ehdo-
tuksen sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuo-
sien 2020‒2022 taloussuunnitelmaksi.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että sosiaali- ja terveystoi-
men talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vaike-
aa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule ri-
ittämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saatavu-
uden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin-
hallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet 
(liite 4).
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Käsittely

20.08.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija 
Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tä-
män asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen ensim-
mäisen ja toisen kappaleen väliin seuraava kohta:

"Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysto-
imen talousarvion laatiminen vuodelle 2020 on poikkeuksellisen vaike-
aa, koska vuodelle 2019 budjetoidut varat eivät todennäköisesti tule ri-
ittämään sote-palveluiden menojen kattamiseen ja HUSin kuluihin. 

Vammaispalvelujen ja lastensuojelun lakisääteiset menot ovat kasva-
neet ennakoitua selvästi enemmän. Palvelutarpeen kasvu ja mahdolli-
set 2019 budjetin ylitykset tulee huomioida 2020 talousarvion laadin-
nassa.

Voimaan tulevat ja hallitusohjelmaan kirjatut lakimuutokset, kuten las-
tensuojelun jälkihuollon ikärajojen nosto, tuovat jo vuodelle 2020 uusia 
menoja, joihin tulisi varautua.     

Kaupungin budjetointitapaa tulisi muuttaa siten, että se huomioi pa-
remmin ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen kasvun kaupungissa.

Kaupunkistrategian edellyttämän palvelujen saatavuuden vahvistami-
seksi talousarviossa pitäisi pystyä paremmin varautumaan kilpailuun 
työvoimasta, rekrytoinnin vaikeuksiin ja ammattilaisten pysyvyyden 
varmistamiseen. Talousarviossa tulisi huomioida myös sote-alojen an-
siokehityksen mahdolliset muutokset.

Sote-investointien pysymistä investointiohjelman aikataulussa on erityi-
sen tärkeä edistää, koska monet keskeiset hankkeet ovat kohtuutto-
masti viivästyneet sote-uudistuksen vuoksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että kaupunginhallitus huomioi 
sosiaali- ja terveystoimialan lisärahoitusta vaativat monet vakavat 
haasteet kaupungin talousarvion laadinnassa, kuten:
- Helsingin yli 75-vuotiaiden määrän ja osuuden kasvu sekä heidän 
palvelujensa riittävyys ja kuntoutusketjujen vahvistaminen
- perusterveydenhuollon saatavuuden vahvistaminen, myös erikoissai-
raanhoidon kulujen hillitsemiseksi 
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- lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja saatavu-
uden parantaminen 
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluketjujen sujuvoittaminen." 

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Sanna Vesikan-
san vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Liitteenä 1 olevaan sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdo-
tukseen 2020 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 on tehty pieni 
tekninen korjaus sivulle 31.

13.08.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 20.08.2019 § 59

HEL 2019-003760 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussu-
unnitelmaehdotuksen vuosille 2020–2022.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
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§ 333
Inkomstskattesats för år 2020

HEL 2019-010736 T 02 03 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde 18,0 % som inkomstskattesats för 2020.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktige i enlighet med 111 § i kom-
munallagen, senast i samband med att budgeten godkänns, ska fatta 
beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocent-
satser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i la-
gen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 novem-
ber året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomst-
skattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjär-
dedels procentenhets noggrannhet.

År 2019 har Helsingfors skatteintäkter utvecklats sämre än budgeterat. 
Att utvecklingen av kommunalskatteintäkterna är sämre än förväntat 
beror på reformen av skattekort vid Skatteförvaltningen samt problem 
med anmälan till inkomstregistret, som förskjuter skatteredovisningar till 
2020. Kommunalskatteintäkterna i Helsingfors uppskattas till 2 600 mn 
euro 2019, dvs. 70 mn euro mindre än budgeterat.

Under 2019 har intäkterna från förskottsinnehållningen av kommunal-
skatten inte ökat som förväntat, vilket beror på skattekortsreformen och 
problemen med anmälningar till inkomstregistret. Enligt en uppskatt-
ning från Kommunförbundet borde det ha influtit över 450 miljoner euro 
mer än vad som förverkligats i alla kommuner vid utgången av augusti. 
Enligt utredningar som Skatteförvaltningen gjort i september 2019 be-
ror största delen av intäktsunderskottet på skattekortsreformen, och 
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problemen med inkomstregistret förklarar bara en del (uppskattningsvis 
13 %) av underskottet. Skattekortsreformen går ut på att man i det nya 
förfarandet vid förskottsuppbörden har slopat inkomstgränserna enligt 
löneperiod och skattekort för biinkomster, varför förskottsinnehållning-
arna under början av 2019 har verkställts till ett betydligt lägre belopp 
jämfört med tidigare praxis. Enligt Skatteförvaltningens utredning kom-
mer underskottet av influtna skattemedel till största delen att korrigeras 
först vid den förskottsinnehållning som verkställs för december 2019. I 
redovisningarna till skattetagarna beräknas korrigeringen bli synlig i 
större utsträckning först i januari 2020. Underskottet korrigeras slutligen 
först när beskattningen slutförs från och med sommaren 2020.

Budgeten för år 2020 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 % 
och intäkterna för 2020 uppskattas till 2 740 mn euro. Detta är 5,4 % 
mer än i prognosen för år 2019. Skatteförvaltningens skattekortsreform 
samt anmälningsproblemen i samband med inkomstregistret flyttar 
skatteredovisningar till 2020, varför intäkterna från kommunalskatten 
ökar anmärkningsvärt mycket jämfört med 2019. Tillväxten från 2018 till 
2020 blir 6,2 %, vilket bättre avspeglar i vilken takt underlaget för skat-
teintäkterna ökar.

I prognosen för de kommunala skatteintäkterna samt samfundsskatter-
na för 2019 och 2020 ingår det ändå en osäkerhet som är större än 
normalt, vilket beror på Skatteförvaltningens reformer som nämns ovan 
samt det allmänt osäkra konjunkturläget.

Beskattningsunderlaget för förvärvsinkomster har utvecklats positivt 
under de senaste åren. Sysselsättningsläget i Helsingfors och huvud-
stadsregionen förbättrades avsevärt åren 2017–2018. Antalet jobb i 
Helsingfors ökade enligt förhandsuppgifterna i en arbetskraftsutredning 
från 2016 till 2018 med mer än 3 procent. I huvudstadsregionen blev 
ökningen 4,5 procent. Under 2019 har ökningen i antalet jobb avtagit. 
Under första hälften av 2019 fanns det knappt en procent fler jobb i 
Helsingfors än ett år tidigare, i huvudstadsregionen var ökningen drygt 
en procent. Under de närmaste åren kommer antalet jobb troligen att 
öka något långsammare än under tidigare år. Enligt SME-barometern 
från Företagarna i Finland kan problemen med att hitta lämplig arbets-
kraft hindra att antalet arbetstillfällen i företagen ökar. Däremot upprätt-
håller ett inflyttningsöverskott av befolkning i arbetsför ålder den positi-
va utvecklingen i Helsingfors.

Enligt en regional jobbprojektion förutspås det att antalet arbetstillfällen 
under 2019–2022 ökar med ca 2,9 procent i Helsingfors och ca 3,8 
procent i hela huvudstadsregionen. Projektionen baserar sig på medel-
värdet för jobbutvecklingen på lång sikt och på prognoser från Närings-
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livets forskningsinstitut (Etla) och Pellervos forskningsinstitut. På övriga 
håll i Kuuma-regionen är jobbutvecklingen måttlig.

I Helsingfors har beloppet av förvärvsinkomster årligen ökat snabbare 
än i hela landet i genomsnitt. Den nominella tillväxten var 4,4 procent i 
Helsingfors och 3,1 procent i hela landet år 2018. Förvärvsinkomsterna 
ökade i Helsingfors klart snabbare under 2018 än under de tre föregå-
ende åren, då årstillväxten varierade mellan 2,5 och 3,0 procent. Anta-
let inkomsttagare ökade i Helsingfors med 1,7 procent år 2018. För-
värvsinkomsternas medelvärde ökade nominellt med 2,6 procent och 
medianen något mer. Dessa siffror ligger nära tillväxten för genom-
snitts- och medianinkomsterna i hela Finland. I Helsingfors har förvärv-
sinkomsterna dock inte ökat jämnt i alla inkomstklasser. Medan för-
värvsinkomsterna i den lägsta inkomstkvartilen nominellt har hållit sig 
så gott som oförändrade och reellt rent av sjunkit, har den nominella 
ökningen i den högsta inkomstkvartilen varit 6,3 procent sedan 2014.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 710

HEL 2019-010736 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 
18,0 %.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 334
Fastighetsskatteprocentsatser för år 2020

HEL 2019-010738 T 02 03 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige bestämde följande fastighetsskatteprocentsatser för 
år 2020:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93

- skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41

- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93

- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93

- skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att det i 11 § i fastighetsskattelagen är angi-
vet att kommunfullmäktige årligen på förhand bestämmer storleken av 
kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom vissa i lagen bestämda 
gränser och samtidigt fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. 
Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents 
noggrannhet. Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighets-
skatteprocentsats, en skatteprocentsats för byggnader för stadigvaran-
de boende och en skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader (den 
sistnämnda i enlighet med regeringens proposition 174/2016 med för-
slag till lag om ändring av fastighetsskattelagen). En kommun kan, om 
den så önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för 
kraftverk, för allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förut-
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sättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsre-
gionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild 
skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.

De i lagstiftningen fastställda gränserna för fastighetsskattesatserna är 
vid beskattningen 2020 som följer:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93–2,00

- skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41–
1,00

- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00

- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00, i de kom-
muner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen minst 3,00 procen-
tenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som full-
mäktige bestämt, dock högst 6,00 procent.

- fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00

- fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och -konstruk-
tioner 0,93–3,10

Gränserna för fastighetsskattesatserna har inte ändrats jämfört med 
2019.

År 2019 är fastighetsskatteprocentsatserna i Helsingfors de följande:

- den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93

- skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41

- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93

- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93

- skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2020 uppgå till 283 miljo-
ner euro. Fastighetsskatten uppskattas inbringa 274 miljoner euro år 
2019.

Den beräknade ökningen i intäkterna från fastighetsskatten beror på att 
fastighetsbeståndet har vuxit och skattebasen därmed förutspås stiga.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteför-
valtningen senast den 17 november.

Beredningen av en helhetsreform för fastighetsbeskattningen
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Landets regering bereder en lagstiftningsreform, enligt vilken fastig-
hetsbeskattningen revideras inför 2022 års beskattning. Syftet med re-
formen är att bättre beakta de verkliga beskattningsvärdena på tomt-
mark och byggnader, eftersom de släpar efter den allmänna kostnads- 
och prisutvecklingen i det nuvarande systemet. I det nya värderingssy-
stemet stiger beskattningsvärdet på byggnader i genomsnitt till ungefär 
det dubbla, och stegringen varierar enligt byggnadstyp och område 
med hänsyn till hur byggnadskostnaderna utvecklas. Även beskatt-
ningsvärdena på mark kommer att i genomsnitt fördubblas från den nu-
varande nivån i hela landet. Förändringarna i beskattningsvärdet på 
tomtmark är dock betydligt mer varierande än förändringarna i beskatt-
ningsvärdet på byggnader.

Bostadspriserna har under den senaste tiden utvecklats betydligt 
snabbare i Helsingfors än i det övriga landet och de övriga städerna. 
De verkliga värden som hänför sig till markvärdet i det nuvarande fas-
tighetsskattesystemet släpar sannolikt mest efter just i Helsingfors. 
Därmed är just Helsingfors utsatt för det högsta höjningstrycket i det 
nya värderingssystemet för tomtmark. Bostädernas genomsnittliga 
prisutveckling i Helsingfors ger dock inte en tillräcklig bild av hur skat-
tehöjningarna allokeras. Markvärdet och dess utveckling varierar myc-
ket inom Helsingfors av geografiska och historiska skäl, och därför blir 
också de framtida skattehöjningarna olika stora för olika områden. De 
verkliga värdena på tomtmarken i det nuvarande värderingssystemet 
släpar mest efter i Helsingfors dyraste områden, som höjningarna i det 
nya systemet kommer att gälla.

De nya värderingsgrunderna för tomtmark och byggnader i fastighets-
skattesystemet kommer att öka fastighetsskatteinkomsterna i Helsing-
fors, om det inte görs ändringar i fastighetsskattesatserna. I det nuva-
rande systemet är i synnerhet markvärdet mycket undervärderat, varför 
de största höjningarna efter reformen i Helsingfors kommer att gälla det 
verkliga värdet på mark. Denna helhetsreform av fastighetsbeskatt-
ningen är inte avsedd att ändra kommunernas inkomster från fastig-
hetsbeskattningen. Således bör man som en del av lagstiftningsrefor-
men beakta intervallerna i fastighetsskattesatserna så att inte det nya, 
mer rättvisa värderingssättet för mark och byggnader i fastighetsskat-
tesystemet ska höja den genomsnittliga skattebördan bland kommu-
nens fastighetsskatteskyldiga.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.10.2019 § 711

HEL 2019-010738 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2020 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93

- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93

- voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 335
Höjning av maximipriset för ombyggnad av Tehtaankadun ala-
asteen koulus skolhus

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset i projektplanen för om-
byggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu skolhus höjs så att de 
sammanlagda kostnaderna för projektet uppgår till högst 17 000 000 
euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i april 
2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 22.5.2019 (§ 149) projektplanen för om-
byggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus enligt vilken pro-
jektet omfattar högst 4 329 m² bruttoyta och byggnadskostnaderna för 
projektet uppgår till högst 15 400 000 miljoner euro exklusive mervär-
desskatt på den prisnivå som rådde i september 2018.

Projektplanen gäller en omfattande funktionell och teknisk ombyggnad 
som innebär att elevkapaciteten ökar och att lokalerna görs tidsenliga 
enligt det som verksamheten kräver. Hälsosam inneluft garanteras ge-
nom att man ska reparera de fukttekniskt bristfälliga konstruktionerna, 
bygga ett dräneringssystem, avlägsna de skadliga ämnena i botten-
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bjälklaget, fylla ut bjälklagskonstruktionerna och byta ut de hustekniska 
installationerna. Fasadrappningen ska ersättas med ny, fönstren 
iståndsättas eller bytas ut, yttertaket byggas om och byggnadens ener-
gieffektivitet förbättras.

Kostnadsändringarna och deras orsaker

Enligt kostnadskalkylen i översiktsplanestadiet uppgår projektkostna-
derna till 17 000 000 euro exklusive mervärdesskatt på den prisnivå 
som rådde i april 2019. Då man indexjusterar det tidigare godkända 
maximipriset för projektplanen till kostnadsnivån i april 2019 kommer 
man upp till ca 15 268 000 euro. Översiktsplanens kostnadskalkyl 
överstiger således projektplanens indexjusterade maximipris med ca 
1 732 000 euro.

En tredjedel av kostnadsöverskridningarna beror på att det vid över-
siktsplaneringen har kommit fram preciserad information, en tredjedel 
på att man har ökat reserveringen för mer- och tilläggsarbeten och en 
tredjedel på förändringar i den prislista som utnyttjas av kostnadsinfor-
mationsprogrammet för husbyggande.

I översiktsplanestadiet utredde man frågan om kostnadsgallring så att 
projektet skulle ha kunnat hållas inom det av fullmäktige godkända 
maximipriset. Man avstod från gallringsförslagen därför att de hade för-
utsatt en avsevärd sänkning av elevantalet eller att man hade avstått 
från planerade reparationsåtgärder, något som skulle medföra ökade 
risker för hälsa och trygghet.

Kostnadsökningen har följande orsaker:

 Projektplanestadiets ventilationsplaner har visat sig orealistiska, och 
man har varit tvungen att ändra placeringen av ventilationsmaski-
nerna. Det ventilationsrum som förslagsvis ska byggas på vinden 
ska utvidgas, i de lägre våningarna ska man lägga till ett andra ven-
tilationsrum och ventilationsschakten ska förstoras. Till följd av detta 
har översiktsplanestadiets kostnader stigit med ca 300 000 euro.

 Enligt de noggrannare undersökningarna i översiktsplanestadiet lig-
ger den Toja-skiva (träfibercementskiva) som ska avlägsnas från 
väggkonstruktionerna, då den utgör ett skadligt material, djupare än 
vad som framgick av de utredningsrapporter som gjordes i pro-
jektplanestadiet. Till följd av den ökade svårighetsgraden när det 
gäller avlägsnandet av skivan har kostnaderna stigit med ca 70 000 
euro.

 Bland annat nämnda revideringar har medfört ett utökat planerings-
behov, vilket höjer kostnaderna med ca 150 000 euro.
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 Preciseringen av planer och kvantiteter i översiktsplanestadiet höjer 
kostnaderna med ca 100 000 euro.

 I projektplanestadiet hade man räknat med en 12 procents reserve-
ring för mer- och tilläggsarbeten. I översiktsplanestadiet har det 
uppdagats kostnadsrelaterade riskfaktorer som med större nogg-
rannhet klarnar först när det blir möjligt att öppna konstruktionerna. 
Reserveringen för mer- och tilläggsarbeten har därför höjts till 15 
procent, vilket höjer kostnaderna med ca 600 000 euro.

 Av kostnadshöjningen är ca 600 000 kalkylmässig och beror på att 
anbudsprisindex (THI) har sjunkit efter projektplanestadiet, medan 
Haahtelabolagens prislista i kostnadsinformationsprogrammet för 
husbyggande (TAKU) i sin tur har gått upp. Att anbudsprisindex har 
sjunkit har lett till att maximipriset i projektplanen kalkylmässigt har 
minskat med 132 000 euro. Prislistans höjda nivå har för sin del 
medfört att översiktsplanestadiets kostnader kalkylmässigt har stigit 
med 454 000 euro.

Finansiering av projektet och tidtabell

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifo-
gats budgeten för år 2019, har det reserverats 10 miljoner euro åren 
2020–2021 för att planera och genomföra ombyggnaden. Det finansie-
ringsbehov på 17 miljoner euro som projektet kräver har beaktats i be-
redningen av förslaget till nytt byggnadsprogram.

Genomförandet av projektet delas upp i en separat rivningsentreprenad 
och den egentliga ombyggnadsentreprenaden. Rivningsentreprenaden 
påbörjas när verksamheten har flyttat över till tillfälliga lokaler, vilket 
uppskattas ske i april 2020. Det är meningen att ombyggnadsentrepre-
naden ska börja i november 2020 och bli klar i juni 2022.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Projektets uppskattade lokalkostnad, dvs. interna månadshyra uppgår 
till ca 33,43 euro/m² lägenhetsyta, sammanlagt 108 246 euro i måna-
den och 1 298 956 euro om året. Grunden för hyran per kvadratmeter 
är 3 238 m² lägenhetsyta. Kapitalhyrans andel är 29,42 euro/m² lägen-
hetsyta, underhållshyrans andel 4,01 euro/m² lägenhetsyta och kost-
naden för tillfälliga lokaler 3,78 euro/m² lägenhetsyta. Den slutliga kapi-
talhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Underhållshyran juste-
ras så att den motsvarar underhållshyran vid tidpunkten då projektet 
slutförs.

Ombyggnadsinvesteringen har ett avkastningskrav på 1,5 procent, och 
den har en avskrivningstid på 30 år. Det sägs i anvisningarna för be-
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handling av lokalprojekt att man beträffande kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i undantagsfall kan föreslå ett avkastningskrav som under-
stiger 3 procent. Med ett avkastningskrav på 3 procent skulle den inter-
na månadshyran uppgå till ca 43,02 euro/m² lägenhetsyta, totalt 
139 299 euro i månaden och 1 671 585 euro om året. Kapitalhyrans 
andel vore 39,01 euro/m² lägenhetsyta.

För de tillfälliga lokalerna betalar fostrans- och utbildningssektorn under 
byggnadstiden en hyra som motsvarar hyran för de befintliga lokalerna. 
Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna har i enlighet med anvisningarna 
för behandling av lokalprojekt beaktats i den kommande kapitalhyran. 
Den i projektplanen presenterade uppskattningen av kostnaderna för 
de tillfälliga lokalerna har visat sig otillräcklig efter att anbudsförfarandet 
har avgjorts och efter att den tid som ombyggnaden kräver har precise-
rats, varför de tillfälliga lokalernas andel av lokalkostnaderna har stigit.

Tehtaankadun ala-asteen koulus nuvarande månadshyra är 16,90 eu-
ro/m² lägenhetsyta, sammanlagt 58 911 euro i månaden och 706 929 
euro om året, varav kapitalhyrans andel är 13,06 euro/m² lägenhetsyta 
och underhållshyrans andel 3,84 euro/m² lägenhetsyta. Grunden för 
hyran är 3 485 m² lägenhetsyta.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 22.10.2019 (§ 
346) tillstyrkt höjningen av maximipriset i projektplanen. Utlåtandet 
finns i sin helhet i ärendets beslutshistoria.

Behörighet beträffande projektplaner

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 
10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Bilagor

1 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 729

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparan-
nuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 
000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaanka-
dun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enim-
millään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja 
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koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta mu-
istuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida to-
imialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 
§ 80

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuk-
sen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta 
siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.  

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy 
enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen(a)hel.fi
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 22.05.2019 § 149

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Beslut
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Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad av Tehtaan-
kadun ala-asteen koulu, daterad 3.12.2018, enligt vilken projektet om-
fattar högst 4 329 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet upp-
går till högst 15 400 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för 
september 2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Teh-
taankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än 
planerat. (Daniel Sazonov)

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 

att staden dessutom utreder hur anmälningarna om innelufts-
symtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaan-
kadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas 
vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i 
större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Hel-
singfors. (Ted Apter)

  
3 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att 

det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ans-
varsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som 
överskrider sektorsgränserna.

  
 Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmil-

jösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det 
går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem 
i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet 
med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituatio-
nen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation 
eller ändrade budskap.

  
 Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sekto-

rerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets 
kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsg-
ränserna och som kräver snabb invånarkommunikation. (Matti 
Parpala)

Behandling

22.05.2019 Enligt förslaget efter omröstning
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Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Petra Malin fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Teh-
taankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än 
planerat.

Ledamoten Ted Apter understödd av ledamoten Dani Niskanen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen 
att staden dessutom utreder hur anmälningarna om innelufts-
symtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaan-
kadun ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas 
vid denna skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i 
större utsträckning också vid andra daghem och skolor i Hel-
singfors.

Ledamoten Matti Parpala understödd av ledamoten Jenni Pajunen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att 
det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i ans-
varsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som 
överskrider sektorsgränserna.

  
 Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan mellan stadsmil-

jösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså hur det 
går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. problem 
i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet 
med kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituatio-
nen försvåras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation 
eller ändrade budskap.

  
 Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sekto-

rerna bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets 
kommunikationsenhet i situationer som överskrider sektorsg-
ränserna och som kräver snabb invånarkommunikation.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.



Helsingfors stad Protokoll 19/2019 107 (125)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
13.11.2019

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

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Daniel Sazonovs förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen att staden utreder möjligheten att påskynda flyttningen av Teh-
taankadun ala-asteen koulu till tillfälliga lokaler snabbare än planerat.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra 
Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, 
Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Ka-
ti Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, 
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulu-
mies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi 
Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli 
Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani 
Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma 
Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Var-
jokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Ve-
sikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Daniel Sazonovs förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Ted Apters förslag till hemställningskäm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen att staden dessutom utreder hur anmälningarna om innelufts-
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symtom till företagshälsan för närvarande fungerar vid Tehtaankadun 
ala-asteen koulu och hur dessa processer kan utvecklas vid denna 
skola och dessa erfarenheter samtidigt utnyttjas i större utsträckning 
också vid andra daghem och skolor i Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jas-
min Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero 
Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko 
Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niini-
stö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, 
Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said 
Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, 
Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Lau-
ra Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, San-
na Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Ted Apters förslag till hemställ-
ningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Matti Parpalas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna 
kläm att det utreds om det finns något att förbättra eller precisera i an-
svarsfördelningen om kommunikationen i krissituationer som överskri-
der sektorsgränserna. Utredningen bör gälla i synnerhet kontaktytan 
mellan stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn, likaså 
hur det går att säkerställa att invånarkommunikationen om t.ex. pro-
blem i skol- och daghemslokaler är rättidig och konsekvent. Målet med 
kommunikationen bör alltid vara att undvika att krissituationen försvå-
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ras ytterligare på grund av bristfällig kommunikation eller ändrade bud-
skap. Stadsfullmäktige förutsätter dessutom att det utreds om sektorer-
na bör få eller begära mer stöd än nu t.ex. från stadskansliets kommu-
nikationsenhet i situationer som överskrider sektorsgränserna och som 
kräver snabb invånarkommunikation.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Ar-
hinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, 
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Ju-
ha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina 
Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Måns-
son, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suomi-
nen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Val-
pio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Ya-
nar

Blanka: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matti Parpalas förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 
16

HEL 2018-011737 T 02 08 03 01

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata Arkkitehdit NRT Oy:ltä li-
sätyönä Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitte-
luvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 
6 250 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:ltä on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa ol-
leeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017  
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen pe-
rusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua 
arvonlisäverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtävän lisätyö-
tilauksen jälkeen työtä on tilattu yhteensä arvonlisäverottomaan katto-
hintaan 
81 856 euroa. 

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkki-
tehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää 
lisänneitä muutoksia:

• Tilaajan toimesta laaditun lähtötietomallin puutteiden korjaaminen 
 (80 h)

• Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien li-
säys aulatiloihin sekä iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa 
(20 h)

Päätös perustuu hankintalain 136 §. 

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimus-
kumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräi-
siä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopi-
mukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista ta-
loudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai 
kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 336
Projektplan för nybygge av ishallar i Britas idrottspark

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplan för nybygge av ishallar i Britas, 
daterad 29.3.2019, enligt vilken projektet omfattar högst 8 236 m² brut-
toyta och maximipriset uppgår till högst 19 400 000 euro exklusive 
mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i mars 2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

De gamla ishallarna 1 och 2 i Britas idrottspark vid Plottbrinken 8 har 
rivits. Man har för avsikt att bygga en ny ersättande ishall på samma 
tomt. På våren 2018 utfärdades ett användningsförbud för de gamla 
ishallarna på grund av dåliga inneluftsförhållanden. På projektplane-
ringsmötet stannade man för att inte genomföra den ombyggnad som 
hade planerats, utan att riva de gamla ishallarna och att uppföra en helt 
ny byggnad i deras ställe.

Föredragandens motiveringar

De gamla ishallsbyggnaderna i Britas

På tomten fanns Britas gamla ishall (ishall 1), som blivit färdig år 1974, 
och den år 1993 färdigställda nyare ishallen (ishall 2). På tomten låg 
dessutom mittemellan de bägge ishallarna en byggnad med omkläd-
nings-, tvätt- och hjälputrymmen. Den äldre ishallen var via service-
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byggnaden knuten till den intilliggande sim- och bollhallens servicefly-
gel.

Båda ishallarna med tillhörande biutrymmen konstaterades i de grund-
liga konditionsundersökningar som gjorts vara vådliga för hälsan på 
grund av sina inneluftsförhållanden och konstruktioner. Hallarna har ta-
gits ur bruk och i huvudsak rivits.

Det konstaterades i anslutning till de utredningar och planer som gjor-
des för en ombyggnad att en totalrenovering som garanterar tillfreds-
ställande förhållanden skulle komma att motsvara ett nybyggnadspro-
jekt då man ser till arbetets omfattning och kostnader. Genom att byg-
ga om ishallarna vore det inte heller möjligt att avlägsna de gamla 
ishallarnas utrymmesbrist och otillräcklighet. Det vore inte heller möjligt 
att få till stånd tillräckliga utrymmen för hustekniska system som är ef-
fektiva och svarar mot tidens krav.

Britas ishallar är en väsentlig del av de motionstjänster som Britas id-
rottspark har kunnat erbjuda. Att de är knutna till den bredvidliggande 
sim- och bollhallen via byggnadernas innandöme är ägnat att öka hel-
hetens mångsidighet. I och med att ishallarna togs ur bruk har det lett 
till ett betydande avbräck för dem som har ishallsturer, därför att de till-
gängliga ishallarnas användningsgrad har pressats upp.

De ishallar som togs ur bruk utnyttjades ytterst aktivt av klubbar och 
också andra utövare av issport. Det har funnits ett stort tryck på att höja 
kapaciteten, varför det är ytterst nödvändigt att bygga ersättande ishal-
lar.

Projektplan

Den tilltänkta nya byggnaden är avsedd att ligga på samma ställe som 
de rivna hallarna. Den ersättande byggnaden innefattar två ishallar 
som är knutna till varandra. Ishallarna ska förses med isrinkar i full stor-
lek, dvs. 60 m x 30 m.

De biutrymmen, såsom utrymmena för omklädning, tvätt och förvaring, 
som betjänar isrinkarna och användningen av hallarna ska dimensio-
nernas så att man når upp till aktuella rekommendationer. Man kommer 
att säkerställa ishallarnas samt omklädnings- och tvättutrymmenas till-
gänglighet. Som en väsentlig del av helheten planerar och anlägger 
man de hustekniska systemen och nedkylningssystemen efter nyaste 
tekniska krav och rekommendationer.

Det finns begränsade möjligheter att öka hallarnas användningsgrad 
samtidigt som man håller sig till samma tomt, men man kan öka kom-
forten bland annat genom att öka omklädningsrummens storlek och an-
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tal samt utrusta hallarna med en tillräcklig mängd lokaler som stöder 
användningen, såsom utrymmen för uppvärmning, kraftsporter och oli-
ka slags förvaring.

Den gamla ishallsbyggnadens huvudentré vette norrut. Den nya bygg-
nadens huvudentré placeras så att den vetter söderut mot Plottbrinken. 
På så sätt betjänar huvudentrén på ett bättre sätt ishallsbrukare och 
publik som kommer med kollektivtrafik eller annan transport söderifrån.

Projektplanen ingår som bilaga 1.

Projektets omfattning

A) Ishall 1: 3 074 m² bruttoyta, 3 003 m² lägenhetsyta, ca 36 000 m³
B) Flygel med serviceutrymmen: 560 m² bruttoyta, 488 m² lägenhetsy-
ta, ca 2 310 m³
C) Mellanled: 2 371 m² bruttoyta, 2 328 m² lägenhetsyta, ca 10 435 m³
D) Ishall 2: 2 483 m² bruttoyta, 2 418 m² lägenhetsyta, ca 21 255 m³

Projektets omfattning är totalt 8 236 m² bruttoyta, 8 200 m² lägenhetsy-
ta och ca 70 000 m³.

Byggnadskostnader och finansiering

Enligt kostnadskalkylen uppgår byggnadskostnaderna till sammanlagt 
19 400 000 euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som 
rådde i mars 2019.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2019–2028, som bifo-
gats budgeten för år 2019, har det reserverats 20 miljoner euro för att 
planera och genomföra projektet åren 2019–2020.

Kostnader för att använda lokalerna

Den beräknade lokalhyran, dvs. den interna hyran, uppgår efter att ny-
bygget har blivit färdigt till ca 95 220 euro i månaden. Årshyran är ca 
1 142 637 euro. Månadshyran är ca 11,56 euro/m², varav kapitalhyrans 
andel är 11,03 euro/m² och underhållshyrans 0,53 euro/m². Den beräk-
nade hyran bygger på maximala kostnader och justeras efter de verkli-
ga kostnaderna.

Tillfälliga lokaler

Det uppstår inga kostnader för tillfälliga lokaler. Projektet genomförs 
utan separata tillfälliga lokaler, eftersom man inte har kunnat finna nå-
gon helhetsekonomisk lösning med tillfälliga lokaler.

Uppgörande av projektplanen och genomförande av projektet
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Projektplanen har beretts av stadsmiljösektorn samt kultur- och fritids-
sektorn i samarbete. Man har i samband med projektplaneringen hört 
företrädare för stadsmuseet, byggnadstillsynen, miljöcentralen och 
räddningsverket som sakkunniga.

Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljösektorn 
har helhetsansvaret för projektet. Genomförandet sker i form av en to-
talprisentreprenad. Nybygget kommer att vara i stadens direkta ägo, 
och kultur- och fritidssektorns friluftstjänster kommer att svara för dess 
underhåll. Behovsutrednings- och projektplaneringsstadiet har inletts 
sommaren 2018. Projektet är avsett att slutföras och byggnaden att tas 
i bruk i augusti 2021.

Kultur- och fritidsnämndens utlåtande

Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt projektplanen 8.10.2019 (§ 
172), och konstaterat att denna svarar mot kultur- och fritidssektorns 
funktionella målsättningar. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets be-
slutshistoria.

Befogenheter

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 
10 miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma 29.3.2019 Pirkkolan korvaava jäähalli

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stasdmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 730
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HEL 2019-006899 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Pirkkolan jäähallien uudisrakennuksen 
29.3.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmä-
islaajuus on 8 236 brm² ja enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 172

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympäristön toimialalle Pirkkolan korvaavien jäähallien kokonaisuutta 
koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 29.3.2019. Lisäksi 
lautakunta lausui hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toiminnalli-
sia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen 
työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan ja jäälajien toimijoiden kanssa. 

Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee 
varmistaa. Myös ilmanvaihtoon ja valaistukseen tulee kiinnittää huomi-
ota sekä laadukkaan jään että toiminnan kannalta. Tilat, pintarakenteet 
ja materiaalit tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja kor-
jattaviksi. Toteutussuunnittelussa on varattava aikaa tarvittavien raken-
nusfysikaalisten tarkasteluiden tekemiseen, niin että varmistutaan ra-
kenteiden oikeasta kosteusteknisestä toiminnasta sekä rakenteiden ja 
materiaalien yhteensopivuudesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää erityistä huomiota hank-
keen aikataulun pitävyyteen, kustannusseurannan ja laadunvalvonnan 
tärkeyteen koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen 
ja turvalliseen jäähalliympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.
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Hanke on esitelty kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelulle touko-
kuussa 2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon suunnittelussa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Teijo Korva, tiimiesimies, puhelin: 310 87915

teijo.korva(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 71

HEL 2019-006899 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteessa Plotinrinne 8-10 sijaitsevan 
Pirkkolan korvaavat jäähallit uudisrakennuksen 29.3.2019 päivätyn 
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että sen enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 19 400 000 euroa maaliskuun 2019 kustannusta-
sossa (RI 103,9 ;  THI 185,7) ja enimmäislaajuus on 8 236 brm². 
Päätös tehtiin ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hyväksyy 
hankkeesta aiheutuvat vuokrakustannukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset 
alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odot-
tamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi
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§ 337
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-011886, 2019-011887

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om sjukhusbesök för 
medicinering som kräver sjukskötare

 Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om främjande av aktivt 
medborgarskap bland unga i stadens lokaler och i skolorna

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2019 118 (125)
Kaupunginvaltuusto

13.11.2019

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 328, 329, 332 ja 337 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 330, 331, 333, 334, 335 ja 336 §: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 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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.
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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 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä 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.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

328, 329, 332 och 337 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

330, 331, 333, 334, 335 och 336 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
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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 besvärs-
tidens 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 sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

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
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Telefonnummer: 029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

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 ändringssö-
kanden.

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 

begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överkla-
gade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsav-
gift ut.
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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
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Fatim Diarra Juha Hakola

Jukka Järvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.11.2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 20.11.2019.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


