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Kokousaika 11.12.2019 16:00 - 17:33

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Sevander, Tomi apulaispormestarin sijainen
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti poistui 16:52, poissa: 373 - 374 §
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim saapui 16:14, poissa: 364 - 368 §
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra saapui 17:04, poissa: 364 - 372 §
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan
Alanen, Outi varajäsen

poistui 17:04, poissa: 373 - 374 §
Anttila, Maija varajäsen

saapui 16:25, poissa: 364 - 368 §
Haglund, Mia varajäsen
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Hagman, Sandra varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen
Paavolainen, Sara varajäsen

saapui 16:52, poissa: 364 - 371 §
Pasterstein, Dennis varajäsen
Puhakka, Sirpa varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Turkkila, Matias varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Aho, Mikko kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Turpeinen, Leena vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-

mialajohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Gros, Nina henkilöstöjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja

poissa: 370 §
Summanen, Juha hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Vallittu, Anja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Kentala, Julianna erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
364 - 374 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
364 - 372, 374 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
373 §
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Tid 11.12.2019 16:00 - 17:33

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Sevander, Tomi ställföreträdande biträdande borg-

mästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti avlägsnade sig 16:52, frånvarande: 

373 - 374 §
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim anlände 16:14, frånvarande: 364 - 

368 §
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
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Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra anlände 17:04, frånvarande: 364 - 

372 §
Meri, Otto
Moisio, Elina
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo
Yanar, Ozan
Alanen, Outi ersättare

avlägsnade sig 17:04, frånvarande: 
373 - 374 §
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Anttila, Maija ersättare
anlände 16:25, frånvarande: 364 - 
368 §

Haglund, Mia ersättare
Hagman, Sandra ersättare
Klemetti, Tapio ersättare
Paavolainen, Sara ersättare

anlände 16:52, frånvarande: 364 - 
371 §

Pasterstein, Dennis ersättare
Puhakka, Sirpa ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Turkkila, Matias ersättare
Varjokari, Laura ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Turpeinen, Leena stf. sektorchef i social- och häl-

sovårdssektorn
Laitio, Tommi sektorchef i kultur- och fritidssektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Gros, Nina personaldirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör

frånvarande: 370 §
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kähönen, Henri stadssekreterare
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Vallittu, Anja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Katajamäki, Paula kommunikationsspecialist

Ordförande
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Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
364 - 374 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
364 - 372, 374 §

Antti Peltonen förvaltningschef
373 §
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§ Asia

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

365 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

366 Asia/3 Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusil-
moitukset
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

367 Asia/4 Kaupunginhallituksen jäsenen valinta
Val av ledamot i stadsstyrelsen

368 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen valin-
ta
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

369 Asia/6 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä
Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen 
för år 2018

370 Asia/7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Vartio-
kylä)
Arrendeprinciper för vissa tomter (Böle och Botby)

371 Asia/8 Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma
Projektplan för daghemmet Capellas allé 27

372 Asia/9 Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hanke-
suunnitelma
Projektplan för ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande Käpylän 
peruskoulu

373 Asia/10 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokei-
lemiseksi kaavoituksessa
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett försök med 
ekologisk kompensation i planläggningen

374 Asia/11 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 364
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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§ 365
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Satu Silvo ja Marcus Ranta-
la sekä varalle valtuutetut Jaana Pelkonen ja Leo Stranius.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Satu Silvo ja Marcus Rantala sekä varalle valtuutetut 
Jaana Pelkonen ja Leo Stranius.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 366
Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuu-
silmoitukset

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhalti-
joiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja 
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muistakin si-
donnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien 
hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston 
tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ilmoitusvelvollinen on itse 
vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Sidonnaisuusilmoitus 
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu 
luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus 
viivytyksettä ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.
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Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietover-
kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoi-
tusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päät-
tyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietover-
kosta.

Ilmoitusvelvolliset

Luottamushenkilöistä velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitus on por-
mestarilla, apulaispormestareilla, kaikilla muilla kaupunginhallituksen 
jäsenillä ja varajäsenillä, kaupunginhallituksen jaostojen jäsenillä ja va-
rajäsenillä, valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, lauta-
kuntien ja jaostojen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla sekä kau-
punkiympäristölautakunnan ja sen jaostojen jäsenillä ja varajäsenillä.

Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen mukaan viranhaltijoista velvolli-
suus tehdä sidonnaisuusilmoitus on kaupunginhallituksen sekä sen 
jaostojen esittelijöillä sekä heidän sijaisikseen nimetyillä henkilöillä, lau-
takuntien ja niiden jaostojen esittelijöinä toimivilla henkilöillä sekä hei-
dän sijaisiksiin nimetyillä henkilöillä. Esittelijän sijaisen sijaisena toimi-
minen ei luo velvollisuutta tehdä sidonnaisuusilmoitusta, jos kyseinen 
henkilö ei käytännössä koskaan toimi esittelijänä.

Sidonnaisuusilmoitusten tilanne Helsingin kaupungilla 19.11.2019

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä on 104. Luottamushenkilöiden 
ilmoitustiedot ovat liitteenä 1. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita on 128. 
Viranhaltijoiden ilmoitustiedot ovat liitteenä 2.

Ajantasaiset sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin internetsi-
vulla osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paa-
toksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset/

Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 5 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
11.12.2019

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

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 19.11.2019 § 79

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset val-
tuustolle tiedoksi. 

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2019 Ehdotuksen mukaan

12.12.2018 Ehdotuksen mukaan

20.06.2018 Ehdotuksen mukaan

13.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 367
Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi Reetta Vanhasen jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Kaisa Hernbergin 
ehdotuksesta Reetta Vanhasen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituk-
seen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 24.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja
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 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 5.6.2019 § 186 jä-
seneksi kaupunginhallitukseen kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikau-
deksi. Kaisa Hernberg pyytää 24.11.2019 eroa kaupunginhallituksen 
jäsenen luottamustoimesta samalla kun hänen kautensa valtuustoryh-
män puheenjohtajana päättyy.

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 kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n 
mukaisesti.

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 Eroilmoitus 24.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 813

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 368
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varajäsenen 
valinta

HEL 2019-011721 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Tommi-Juhani Jokiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Lukas Korpelaisen varajäseneksi (Bicca Olinin henkilökohtai-
nen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon 
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 11.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Tommi-Juhani Jokisen (Vihr.) 7.6.2017 § 
275 varajäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Tommi-Juhani Jokinen pyytää 
11.11.2019 eroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston va-
rajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
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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 11.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisojaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 817

HEL 2019-011721 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Tommi-Juhani Jokiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Lukas Korpelaisen varajäseneksi (Bicca Olinin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

25.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 369
Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvi-
tyksen vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta toteuttaa katta-
vammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien 
palveluiden kehittämiseksi. (Anna Vuorjoki)

Käsittely

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti valtuutettu Dan Koivulaakson kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta toteuttaa katta-
vammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien 
palveluiden kehittämiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta toteut-
taa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tuke-
vien palveluiden kehittämiseksi. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 76
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
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Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohi-
salo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, 
Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 4
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Hannu Oskala, Sanna Vesikansa

Poissa: 4
Joel Harkimo, Abdirahim Husu Hussein, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Anna Vuorjoen ehdottaman 
toivomusponnen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa 
lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksessa 
esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausun-
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noissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen 
oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2019 tarkastuslautakunnan ehdotuksen 
mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 
vuodelta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan jou-
lukuun 2019 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin 
toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhty-
neet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet ar-
viointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten 
johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Oheismateriaali

1 Arviointikertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 814

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen joh-
dosta suoritetuista toimenpiteistä.

20.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 208

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto 

1 merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

2 kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

3 merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
4 hyväksyi tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
5 myönsi tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Käsittely

19.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, 
että esityslistan asioiden 7 ja 8 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. 
Keskustelun kuluessa on tehtävä molempia asioita koskevat ehdotuk-
set.
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Esittelijä
Tarkastuslautakunta

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

− merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

− kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

− merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
− hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
− myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

02.04.2019 Ehdotuksen mukaan

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 17 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
11.12.2019

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 100

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon tarkastuslau-
takunnan arviointikertomukseen:

Arviointikertomuksen kohta 7.3: Toimeentulotuen siirto Kelaan

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
varmistaa työnjaon selkeys Kelan kanssa ja varmistaa, että asiakkaan 
kohtaamiseen sosiaalityössä on riittävästi aikaa Kela-siirron alkuperäis-
ten tavoitteiden mukaisesti.”

Sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty yhteistyötä Kelan Eteläisen 
vakuutuspiirin kanssa pääkaupunkiseudun tasoisessa ohjausryhmässä 
ja sen alatyöryhmissä (kumppanuustyöryhmä, asiakaspalvelun ja rat-
kaisutyön yhteistyöryhmä sekä huoliseulan kehittämisryhmä). Ryhmien 
tavoitteena on kehittää Kelan ja pääkaupunkiseudun (PKS) kuntien vä-
listä yhteistyötä tunnistamalla asiakastarpeet ja selventämällä asiakas-
ohjausta ja -prosesseja sekä käymällä läpi ongelmakohtia asiakastyös-
sä ja Kelan päätöksenteossa konkreettisella tavalla. 

Kumppanuusryhmä on kehittänyt PKS-kuntien ja Kelan asiakaspalve-
lun yhteisen Saate-lomakkeen. Kelan, kuntien ja PRO SOS -hankkeen 
yhteistyönä on kehitetty Kelan käyttöön huolen tunnistamisen mallia, 
jonka avulla Kelan työntekijä paremmin tunnistaisi erityistä tukea tarvit-
sevat asiakkaat ohjattavaksi kunnan sosiaalityöhön. Yhteisen asiakas-
palvelun mallia on kehitetty muun muassa Kalasataman ja Vuosaaren 
terveys- ja hyvinvointikeskusten yhteyteen.

Esimiestason yhteistyötä halutaan kehittää, ja ensimmäinen yhteinen 
esimiesareena Kelan ja PKS-kuntien kanssa pidettiin 12.4.2019. On 
myös aloitettu pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan yhteisen pilotin 
suunnittelu.

Sosiaali- ja terveystoimen toimeentulotukeen liittyvä ohjeistus on päivi-
tetty. "Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki" -pysyväisohje hyväk-
syttiin 14.11.2018, ja toimintaohje ”Toimeentulotuen päätöksentekoon 
liittyvä yhteistyö eri ammattiryhmien välillä” on menossa päätöksente-
koon. 

Sosiaali- ja terveystoimi on myös aktiivisesti vaikuttanut yhdessä mui-
den kuntien kanssa Kelan toimeentulotuen etuusohjeen sisältöihin ja 
yhteistyökäytäntöihin Kuntaliiton hallinnoimassa yhteistyöverkostossa.
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Aikuissosiaalityön prosesseja on kehitetty Aiso suunta -kehittämis-
suunnitelman toimenpiteiden avulla perustoimeentulotuen Kela-siirrosta 
lähtien. 

Tavoitteena on kehittää ja systematisoida asiakkaaksi tulon prosessia 
sekä nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan alkuvaiheen palvelua. Satun-
naisten asiakkaiden tai vain neuvontaa ja ohjausta tarvitsevien asiak-
kaiden palvelutarpeeseen vastataan sosiaalineuvonnalla ja front desk -
kokeiluilla, jossa asiakkaat saavat matalalla kynnyksellä palvelua ilman 
ajanvarausta. Sosiaalialan työntekijät voivat keskittyä työssään suunni-
telmalliseen ja pitkäkestoisempaan sosiaalityöhön niiden asiakkaiden 
kohdalla, jotka sitä tarvitsevat.

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen tulee pitää 
toimeentulotuen omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seura-
ta sen toteutumista säännöllisesti sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaisesti.”

Toimeentulotukityön omavalvontasuunnitelma on päivitetty 1.3.2019 ja 
se löytyy sosiaali- ja terveystoimen internet-sivuilta: 
https://www.hel.fi/static/sote/omavalvontasuunnitelmat/peso/toimeentu-
lotuki-omavalvonta.pdf. 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan säännöllisesti.

Arviointikertomuksen kohta 8.1.: Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen 
piiriin

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
olemassa olevia toimintoja järjestämällä ja tarvittaessa resursointia li-
säämällä perustaa lasten ja nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenter-
veysongelmia arvioiva ja hoitava yksikkö, joka lisäksi toimii jatkohoito-
paikkana erikoissairaanhoidolle. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee teh-
dä yhteistyötä lääkärien rekrytointiongelmien helpottamiseksi lasten- ja 
nuorisopsykiatriassa. Lääkäripulasta tulee aktiivisesti viestittää sosiaali- 
ja terveysministeriöön lääkärien koulutusmäärien lisäämiseksi ja lasten- 
ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi 
jatkossa. 

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan tulee tehdä yhteistyötä HUSin las-
ten- ja nuorisopsykiatrian kanssa lähetekäytännön sujuvoittamiseksi 
lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa, jotta hoitoonpääsy nopeu-
tuu, tehdä yhteistyötä HUSin nuortenpsykiatrian kanssa työnjaon sel-
kiyttämiseksi erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa ja kehittää 
lastensuojelun palveluja yhteistyössä HUSin nuorisopsykiatrian kanssa 
siten, että apua tarvitseville nuorille voidaan tarjota hoitoa viipymättä 
eikä heitä jouduta tarpeettomasti sijoittamaan hoidon puutteen takia.”
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Perhekeskustoiminnan keskeinen tavoite on turvata asiakkaalle tar-
peen mukainen ja oikea-aikainen palvelu ja tuki. Moniammatillisen 
työskentelyn perusta ovat erityistyöntekijöiden osaamisen ja resurssien 
oikea kohdentaminen sekä selkeät hoito-ja palveluprosessit. Moniam-
matillisen työskentelyn avulla kyetään paremmin tunnistamaan erilaiset 
kehitys- ja oppimisvaikeudet aiemmin ja kohdentamaan lapselle ja nuo-
relle sekä perheelle riittävää tukea varhaisemmassa vaiheessa. Kasva-
tus- ja perheneuvonnan (perheneuvola) tehtävänä oleva vanhemmuu-
den tukeminen ja perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ovat 
psykososiaalisen tuen muotoja, joiden tavoitteena on tukea lasten, 
nuorten ja perheiden mielenterveyttä. Neuropsykologista osaamista ja 
asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstön koulutuksilla perhe- ja sosi-
aalipalveluissa. Koulutuksista on tehty koulutussuunnitelma, ja koulu-
tukset alkavat syksyllä 2019.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille on tarjottu jo 
vuodesta 2002 lähtien terveydenhoitajien tapaamisia ensin yhteispalve-
lupisteissä, sittemmin Työvoiman palvelukeskuksessa, Ohjaamossa ja 
nyt viimeksi lastensuojelun jälkihuollon ja nuorten työpajojen nuorille. 
Kaupunginhallituksen kahden miljoonan euron erillismäärärahan turvin 
on meneillään kokeilu liikkuvasta mielenterveystiimistä, joka tarjoaa ta-
paamisia muun muassa Ohjaamon, tiettyjen oppilaitosten, nuorten so-
siaalityön ja jälkihuollon asiakkaille. 

Nuoret eivät pääasiassa hakeudu terveysasemalle mielenterveyson-
gelmien vuoksi. Lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta on erittäin 
tärkeää, että yhteistyössä HUSin kanssa kyetään etenemään konkreet-
tisiin toimenpiteisiin, erityisesti kotona asuvien nuorten nuorisopsykiat-
risten palveluiden kehittämisessä ja vahvistamisessa. Nuorisoasema 
on tärkeä toimija 13‒23-vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihde-
palveluissa. Nuorisoaseman resursointia ja palvelun saavutettavuutta 
lisätään vuoden 2019 aikana. Lisäksi perustetaan uusi matalan kyn-
nyksen mielenterveys- ja päihdepiste, jonka kautta myös nuoret saa-
vuttavat uuden helpon väylän neuvonnan ja palvelujen piiriin. Nuori-
soaseman kehittäminen on osa lasten ja nuorten varhaisen tuen ja mie-
lenterveyspalvelujen palveluketjun monialaista kehittämistä. 

Vuonna 2019 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen, HUSin sekä kasva-
tus- ja koulutustoimen kanssa konseptoidaan yhteinen palvelu- ja pro-
sessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielentervey-
songelmien havainnointiin ja hoitoon. Rakennamme yhdessä myös yli 
12-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja toimin-
tamallit, ja riskiryhmässä olevat nuoret kiinnitetään hoitopolkuun. Näi-
den molempien toimenpiteiden toteuttamiseksi on menossa valmistele-
vien työryhmien nimeäminen. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia 
tullaan tarkastelemaan organisaatio- ja sektorirajat ylittävänä ilmiönä, ei 
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ainoastaan sairautena. Ilmiöpohjaisen palveluketjunrakentaminen yh-
dessä tarjoaa välineen koota organisaatioriippumattomasti yhteen il-
miön vaatimat toimenpiteet ja mahdollistaa toimijoiden ohjauksen ja 
tiedolla johtamisen.

Lääkäreiden puute on vakava haaste tällä hetkellä. Sosiaali- ja terveys-
toimialalla on käynnistynyt Lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyyden 
edistäminen -hanke terveysasemien ja sisätautien poliklinikan palve-
lussa vuosina 2019‒2021. Lasten ja nuorten lääkäripalvelut kuuluvat 
terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palveluun. 

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää mahdollisuus pa-
rantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta lisäämällä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon psykiatrisia sairaanhoitajia ja vii-
meistään psykiatrista hoitoa edellyttävissä tilanteissa yhteistyössä ni-
metä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö, joka koordinoi palve-
luja ja vastaa tiedonkulusta.” 

Varhaisen tuen palveluita kehitetään vastaamaan lapsille ja nuorille, 
joille eivät psykologin (esimerkiksi koulupsykologin) käynnit riitä, vaan 
jotka tarvitsevat psykoterapiaa tai hoidollista tukea, vertaisryhmää tai 
ryhmämuotoista toiminnallista tukea.

Opiskeluterveydenhuollossa on seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa 
tietyissä oppilaitoksissa. Osan viikosta he ovat Mechelininkadun yhtei-
sessä työpisteessä palvellen kaikkia opiskelijoita. Lisäksi kaupunginhal-
lituksen erillismäärärahan 2ME-kokeiluna on keväästä 2018 lähtien liik-
kuva mielenterveystiimi, johon kuuluu psykologi, kaksi psykiatrista sai-
raanhoitajaa ja sosiaaliohjaaja. Terveydenhoitajat ovat merkittävässä 
asemassa, kun nuoria ohjataan mielenterveyspalveluihin. Tarkoitukse-
na on kouluttaa oppilashuollon henkilöstöä KKT (kognitiivinen käyttäy-
tymisterapia) -menetelmään syyskaudella 2019. Lyhytkestoinen mene-
telmä on osoitettu toimivaksi osaksi matalan kynnyksen palveluja.

Arviointikertomuksen kohta 8.2: Lasten ja nuorten pääsy kuntoutusterapioiden piiriin

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
vahvistaa lasten ja nuorten kuntoutuspalveluja vastaamaan kysyntää 
eri alueilla, perustaa monialainen kuntoutusryhmä lasten ja nuorten 
kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta varten sekä vahvistaa neurop-
sykologista kuntoutusosaamista lasten ja nuorten palveluissa.”

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että lasten ja 
nuorten kuntoutuksessa fysioterapiaa on tällä hetkellä saatavilla hyvin. 
Fysioterapiassa pienet lapset ja kotihoidon asiakkaat on priorisoitu 
kahdeksi tärkeimmäksi asiakasryhmäksi. Työikäisen väestön palveluja 
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on johdonmukaisesti kehitetty neuvonta- ja ryhmäpainotteiseksi ja 
käynnistetty sähköinen asiointi ja etäfysioterapia.   

Lasten toimintaterapia kehittää järjestelmällisesti omia, sisäisiä työs-
kentelytapoja ja -malleja siten, että palvelu on vaikuttavaa, oikea-ai-
kaista ja kohdentuu sitä eniten tarvitseville. Lasten toimintaterapiapal-
velun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Kehittämistyön tavoitteena 
tulee olla tarjottavien toimintaterapiapalveluiden tehostaminen.

Noin viisi prosenttia vastaanotetuista lapsista lähetetään erikoissai-
raanhoitoon. Hoidon tuloksellisuutta seurataan kontrollikäynneillä eri-
koissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, joissa on käytössä 
yhteiset mittarit. Hoitoketju toimii sujuvasti ja helpottaa perustervey-
denhuollon toimintaa.

Perhekeskuksessa toteutetaan pienten lasten fysioterapian lisäksi 
myös äitiysfysioterapiaa, joka on selkeästi kasvavaa toimintaa.

Helsingin kaupunki on hoitanut lasten toimintaterapian vuoteen 2013 
asti ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Vuodesta 2013 al-
kaen toimintaterapia on toteutettu omana toimintana. Tällä hetkellä va-
kansseja on kymmenen, joka mahdollistaa toimintaterapiapalvelun tuot-
tamisen 3‒6-vuotiaille lapsille. 

Osa toimintaterapian tarpeesta voidaan hoitaa kustannustehokkaimmin 
lapsen omassa toimintaympäristössä jo silloin, kun lapsen pulmat olivat 
lieviä. Varhaiskasvatuksessa toimintaterapeutit voivat toteuttaa toimin-
taterapiaa suoraan lapsen lähiympäristössä tehokkaammin ohjaustyö-
nä. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä päivähoidon (varhaiskasvatuk-
sen opettajat, erityisopettajat) kanssa, joka mahdollistaa kuntouttavien 
toimintatapojen juurruttamisen varhaiskasvatukseen sekä matalan kyn-
nyksen palvelun. Tämä osaltaan vähentää toimintaterapian lähetepai-
netta, jolloin resursseja vapautuu toimintaterapiaryhmien järjestämiselle 
sekä pidempien, ohjauksellisten terapiajaksojen toteuttamiselle sisäi-
senä toimintana. Lisäksi lähetepaineen väheneminen mahdollistaa las-
ten toimintaterapia-arvioiden tarjoamisen kouluikäisille helsinkiläisille. 
Toimintaterapian puuttuminen kouluikäisille on haaste etenkin silloin, 
kun toimintaterapiaa tarvitaan osana lapsen moniammatillisen palvelu-
tarpeen sekä hoidon ja tuen arviointia.     

Lasten toimintaterapia kehittää järjestelmällisesti omia, sisäisiä työs-
kentelytapoja ja -malleja siten, että palvelu on vaikuttavaa, oikea-ai-
kaista ja kohdentuu sitä eniten tarvitseville. Lasten toimintaterapiapal-
velun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Kehittämistyön tavoitteena 
tulee olla tarjottavien toimintaterapiapalveluiden tehostaminen.  
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Perhekeskuksen, terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja monipuolisen pal-
velukeskuksen toimintamalleissa kehitetään moniammatillista yhteis-
työtä, yhtenäisiä palvelutarpeen arvioinnin kriteerejä ja saumattomia 
hoitopolkuja. Moniammatillisessa yhteistyössä on mahdollista huomioi-
da paremmin toimintaterapian osalta yhtenäiset konsultaatioon, hoitoon 
ohjaamiseen ja kuntoutukseen pääsyn kriteerit ja hoitopolut.

Arviointikertomuksen kohta 8.3: Omaishoitoa tukevien palvelujen laatu ja riittävyys

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee pa-
rantaa yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidossa et-
tä kotiin annettavana palveluna ja laajentaa kotiavustajapalvelu ilta-ai-
kaan tai kehittää uusia kotiin annettavan palvelun muotoja. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimialan tulee parantaa omaishoidon palveluiden saa-
tavuutta järjestämällä kuljetus palvelun piiriin esimerkiksi taksisetelin 
avulla ja tiedottaa entistä laajemmin omaishoitajana toimimisen mah-
dollisuuksista, erityisesti työssäkäyville.” 

Omaishoitoa tukevien palvelujen laadun ja riittävyyden arvioinnin taus-
talla on kaupungin talousarvio 2018, jonka mukaan sosiaali- ja terveys-
toimialalla kehitetään omaishoitoa ja sen osuutta. Lisäksi omaishoidon 
houkuttelevuutta pyritään kasvattamaan muiden hoitomuotojen rinnalla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että omaishoidon osuus on hieman nous-
sut vuodesta 2017 ja että omaishoidon palvelut ovat pääosin riittävät, 
mutta vapaa- ja sijaishoitojärjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla. 

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaupunki järjestää omaishoita-
jien palveluja enemmän kuin laki edellyttää ja palvelut ovat pääosin riit-
tävät. Vuoden 2018 omaishoitajakyselyn mukaan 71 prosenttia omais-
hoitajista oli tyytyväisiä palvelukokonaisuuteensa. Tuloksessa oli kah-
den prosenttiyksikön nousu verrattuna vuoden 2013 kyselyyn. Omais-
hoidon houkuttelevuutta on pyritty lisäämään muun muassa 1.1.2018 
käyttöön otetuilla uusilla omaishoidon tuen myöntämisperusteilla. 
Omaishoidon houkuttelevuuteen vaikuttavat myös muuttuvat yhteis-
kunnalliset tilanteet ja näkemykset hoivavastuusta, jolloin omaisiaan 
hoitavien omaishoitajien määrä saattaa laskea omaishoidon hyvistä 
palveluista huolimatta.

Omaishoitajat käyttivät vuonna 2018 hieman enemmän lakisääteisiä 
vapaapäiviään kuin vuonna 2017. Asiakasta kohti käytettiin keskimää-
rin yksi lakisääteinen vapaapäivä enemmän vuodessa. Omaishoitajat, 
jotka eivät käytä lakisääteisiä vapaapäiviään, kertoivat omaishoitokyse-
lyissä syiksi muuan muassa, että lakisääteiselle vapaapäivälle ei ole 
vielä tarvetta ja että heidän läheisensä hoitavat vapaapäivien aikaisen 
hoidon. 
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Tarkastuslautakunta viittaa vuoden 2018 omaishoitajakyselyyn ja ar-
vioi, että 70 prosenttia on tyytymättömiä kotiin annettavaan hoitoon, jo-
ka toteutetaan palvelusetelillä. Omaishoitokyselyssä ei kuitenkaan ky-
sytty tyytyväisyyttä palvelusetelillä annettaviin palveluihin, vaan kysy-
mys kuului ”Oletteko tyytyväinen läheisenne hoitoon kotiin annettavana 
palveluna vapaapäivienne aikana?”. Omaishoitajat ovat kuitenkin voi-
neet toisaalta arvioida sijaisomaishoitoa, jossa omaishoitoperhe itse 
järjestää hoitajan kotiin tai toisaalta palvelusetelijärjestelmää, jonka 
ikääntynyt omaishoitaja on voinut kokea hankalana.

Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon kehittämi-
nen jatkuu edelleen. Useissa lyhytaikaishoidon yksiköissä ollaan syk-
syllä 2019 käynnistämässä omaishoitoperheille suunnattu kuntoutus-
menetelmien kehittämisprojekti. Omaishoitajan valinnanvapautta va-
paapäivien järjestämistavoissa kehitetään henkilökohtaisen budjetin 
kokeilun avulla, jos kaupunginvaltuusto antaa kokeilulle luvan. Henkilö-
kohtaisen budjetin avulla omaishoitoperhe voi hankkia hoitajan kotiin 
myös ilta-aikaan. Nykyisin käytössä olevaa kotiavustajapalvelua on 
voinut saada myös ilta-aikaan. 

Pienituloisilla (kahden hengen talouden bruttotuloraja 3 117 euroa/kk) 
on oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen. Asiakkaan 
kokonaistilanteen arvioinnin perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan 
hyväksymät tulorajat voidaan myös ylittää. Taksisetelien käyttö ei ole 
hankintalain mukaan mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpai-
luttaa niiden arvon ylittäessä 60 000 euroa. 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:llä on asiantuntemusta työssä-
käyvien omaishoitajien tarpeista. Yhteistyössä heidän kanssaan ko-
koamme kaupungin omaishoitoon liittyville internetsivuille tietopaketin 
työssäkäyville omaishoitajille ja suunnittelemme uusia toimintatapoja 
myös ikääntyneiden omaishoitoperheiden tukemiseksi.

Arviointikertomuksen kohta 8.4: Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee yh-
dessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa järjestää potenti-
aalisille tuottajille tarvittaessa mahdollisuus tutustua palveluun etukä-
teen siten, että tuottajat kykenevät tekemään realistisen tarjouksen. Li-
säksi sosiaali- ja terveystoimialan tulee kuntalaisille suunnattujen asia-
kaspalvelujen kilpailutuksissa varmistaa, että sopimuksen seuranta ja 
järjestetty siten, että tilaaja, tuottaja ja asiakkaat tuntevat laadunvalvon-
taprosessin.”

Arviointikertomuksessa arvioinnin kohteena olivat vuonna 2014 kilpailu-
tetut lääkeannosjakelupalvelu ja palvelutalojen ruokapalvelut, vuonna 
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2016 kilpailutetut kotihoidon kauppapalvelu, kotiateriapalvelu ja ateria-
automaattipalvelu sekä vuonna 2018 kilpailutettu kouluruokailu.

Laadulliset edellytykset tuottajille esitetään palvelukuvauksissa. Tar-
kastuslautakunta toteaa, että ostettujen palveluiden palvelukuvaukset 
olivat pääsääntöisesti riittäviä, sisältäen runsaasti edellytyksiä tuottajille 
laadun osoittamiseksi. Toisaalta kertomuksessa todetaan, että ainoas-
taan ruokapalveluiden osalta palvelukuvaukset olivat niin kattavia, että 
tilaajalle ja tuottajalle ei muodostunut erilaisia käsityksiä palvelun sisäl-
löstä.

Tilaaja seurasi sopimustuottajan tilaajavastuuvelvoitteita säännöllisesti, 
ja tuottajavelvoitteiden täyttymistä seurattiin useimmiten hankintatoi-
messa. Tarkastuslautakunnan mukaan muu valvonta toteutui hyvin, 
mutta kauppapalveluissa kaupungin kilpailutuksen seurauksena asia-
kas huolehti itse tilaamisesta ja maksoi palvelusta. Palvelun laadun 
valvonta oli tällöin pääosin asiakkaalla tai hänen omaisillaan. Kaupun-
gin edustajat kuulivat palvelun ongelmista asiakkailta tai kotihoidon 
käynnin yhteydessä. Tällöin ongelmaan reagoitiin ja tuottajalta pyydet-
tiin selvitystä tapahtumasta ja odotettiin ongelman korjaamista.

Laatu on pääsääntöisesti vastannut tilaajan odotuksia. Merkittävin laa-
tuun liittyvä ongelma oli vuonna 2014 kilpailutetussa kauppapalvelussa, 
jossa valittu tuottaja ei vastannut tilaajan odotuksia. Kotihoito kykeni 
puuttumaan tilanteeseen vasta saatuaan asiakkailta tietoa palvelun 
toimimattomuudesta. Huolimatta siitä, että kauppapalvelun palveluku-
vaus ja laatuvaatimukset olivat kohtalaisen tarkkoja, tuottaja ei vastan-
nut tilaajan palvelukuvaukseen kirjaamia odotuksia. 

Edellä todettujen poikkeamien havaitsemisen jälkeen käynnistettiin 
prosessi tuottajan vaihtamiseksi. Uusi tuottajavalinta korjasi tilanteen, 
ja kilpailutusten välillä palvelu järjestettiin kotihoidon toimesta ja suora-
hankinnalla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että palveluiden tilaajalla on mahdollisuus 
puuttua palvelun laadun poikkeamiin. Sopimuksiin on kirjattu noudatet-
tavan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE) ja sitä, että 
sopimuksen toteutumista seurataan erillisessä työryhmässä.

Havaitut ongelmat kertovat kuitenkin, että huolimatta laatuvaateiden 
selkeydestä ja markkinakartoituksesta ne eivät aina riitä takaamaan 
laatua. Vaikka laatu palveluiden ostoissa on yleisesti ottaen hyvä, yh-
teistyötä potentiaalisten tuottajien kanssa ennen hankintailmoituksen 
tekemistä tulee lisätä. Yhteistyöhön sisällytetään enemmän mahdolli-
suuksia tutustua tilatun palvelun sisältöön, laajuuteen ja kaupungin os-
tamien palveluiden laadun valvonta- ja seurantamekanismeihin.
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Kaupunkiympäristölautakunta 14.05.2019 § 249
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Tontinluovutuksen taloudelliset vaikutukset, arviointikertomuksen kohta 3.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 3.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee: 

 Parantaa tonttien hinnoittelun ja laskentaperiaatteiden avoimuutta ja 
selkeyttä edelleen uusien tontinluovutuslinjausten hyväksymisen 
jälkeen. Myös myynnin ja vuokraamisen vertailun laskentaperiaat-
teita tulee selkeyttää. 

 Varmistaa uusien tontinluovutuslinjausten toteutus siten, että sekä 
kaupungin taloudellinen etu että asuntotuotannon tavoitteet tulevat 
otetuksi huomioon. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana tullaan 
uusimaan maanvuokran määrittämisen periaatteet siten, että hinnoitte-
lun ja laskentaperiaatteiden avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät ja 
menettely selkiytyy. Myynnin ja vuokrauksen vertailun selkiyttämiseksi 
tullaan määrittämään sisäinen soveltamisohje. 

Tontinluovutuslinjausten valmistelun yhteydessä on huomioitu kaupun-
gin taloudellisen edun sekä asuntotuotantotavoitteiden yhteensovitta-
minen. Tämä näkyy toiminnassa mm. siten, että vuokraushinnat tullaan 
määrittämään käypään arvoon ulkopuolisen asiantuntijan arvioon pe-
rustuen. Lisäksi hintakilpailuja tullaan lisäämään tonttien luovutustapa-
na.

Tontinluovutuslinjausten toteutus edellyttää onnistunutta jalkauttamista 
sekä toiminnan kehittämistä linjausten vaatimalla tavalla, mikä on tontit-
yksikön vuoden 2019 ja 2020 tärkeimpiä tehtäviä.
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Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille ja niiden johdolle, arviointikertomuksen 
kohta 5.1

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 5.1 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja Hel-
singin Satama Oy:n kanssa tulee:

 Sujuvoittaa Jätkäsaaren liikennettä kaupunkikonsernin kokonaise-
dun mukaisesti  

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että, kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on päättänyt 3.11.2015 Jätkäsaaren liikenteen kehittämisen osal-
ta katuverkon kustannustehokkaat toimenpiteet. Tämän päätöksen mu-
kaan on edetty. Jätkäsaaren länsipuolen katuverkon kaistajärjestelyt 
(Länsisatamankatu ja Salmisaarenkatu) on rakennettu kesän 2018 ai-
kana. Itäpuolella Jätkäsaarenlaiturin kaistajärjestelyistä on päätetty 
kaupunkiympäristölautakunnassa kesäkuussa 2018. Kaistajärjestelyt 
ovat perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä, kun Jätkäsaarenlaitu-
rin siltarakenteet uusitaan lähivuosien aikana. Siten vältytään peräkkäi-
sinä vuosina saman kohdan katuremontti toistamiseen. Vuoden 2015 
selvityksessä olleet muut liikennejärjestelymuutokset Mechelininkadul-
la, Porkkalankadulla ja Länsiväylän liittymässä olivat suojateiden pois-
tamisia. Näiden osalta tarkemmat tutkimukset osoittivat, että muutokset 
eivät sujuvoita autoliikenteen kokonaisreittiä Länsisatamasta Länsiväy-
lälle, mutta heikentävät kantakaupungissa jalankulkijan asemaa. Siksi 
niitä ei esitetty päätettävissä jatkotoimenpiteissä.

Helsinki on käynnistänyt Jätkäsaaressa Smart Mobility älyliikenteen 
testialustan. Se sisältää useita kokeiluja vuosina 2019-2021 aikana. 
Kokeilut kohdistuvat muun muassa Länsisataman liikenteen sujuvoit-
tamiseen sekä alueen asukkaiden informointiin ja kokemukseen turval-
lisuudesta. 

Kaupunkiympäristötoimialalla on käynnissä Länsilinkin ympäristön 
yleissuunnitelma. Mechelininkadun ylittävä Porkkalankadun silta on 
noin 50 vuotta vanha. Sillan peruskorjauksen yhteydessä voi olla pe-
rusteltua rakentaa eritasoratkaisu nykyisestä poiketen, jotta liikennejär-
jestelyt palvelevat paremmin tulevaisuuden tarpeita. Helsingin etelä-
osiin rakentuu Hernesaari ja Jätkäsaari. Vaikka maankäytönsuunnittelu 
perustuu autoriippumattomaan yhdyskuntaan, asukas- ja työpaikka-
määrän merkittävä kasvu lisää myös jonkin verran autoliikennettä. Li-
säksi Länsisataman matkustajamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi 
ja Helsingin keskustaa halutaan vahvistaa entisestään seudun työpaik-
kojen tihentymänä. Länsilinkin yleissuunnitelmassa arvioidaan suunni-
telmaratkaisua, jossa Porkkalan sillalle esitetään eteläsuunnasta ajo-
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ramppia. Sen avulla nykyisen sillan alapuolella olevien ruuhkaisten va-
loliittymien liikennettä siirtyy rampille ja siten myös näiden liittymien su-
juvuus paranee. Yleissuunnitelman vaihtoehdot vuorovaikutetaan ja 
jatkosuunnittelusta päätetään syksyn 2019 aikana. Kaupunkistrategian 
mukaisesti selvitetään myös maanalaisen kokoojakadun edellytyksiä 
tämän valtuustokauden aikana. Hankkeella on todettu olevan vaikutus-
ta myös Länsisataman liikenteeseen.

Uudisrakentamisen laadun valvonta, arviointikertomuksen kohta 9.1

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.1 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Kehittää rakennushankkeille mittareita, joilla voidaan seurata raken-
tamisen laadun kehittymistä. 

 Edellyttää kaikkien hankkeiden urakoitsijoilta rakentamisen aikatau-
lutuksen ja laaturiskien hyvää hallintaa esimerkiksi urakkaohjel-
maan kirjatuilla vaatimuksilla.

 Parantaa ja yhtenäistää rakennushankkeiden vastaanottoprosesse-
ja esimerkiksi malliasiakirjojen ja ohjeiden avulla

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että laadun parantamiseksi on 
tehty kehitystyötä seuraavasti:

Laadun mittarit:

Projektiryhmien omien palautepalavereiden numeerinen loppuraportti-
malli on valmistumassa kesällä 2019. Lisäksi RALA ry:n asiantuntijat 
ovat auditoineet valmistuneita kohteita laadunvarmistuksen kehittämis-
kohteiden selvittämiseksi. Auditointien tulokset on käsitelty RYAn yhtei-
sissä tilaisuuksissa. Auditointi on osa käytössä olevaa palautejärjes-
telmää. Urakka-asiakirjoissa on selkeät vaatimukset urakoitsijan laa-
dunhallintaan itselleluovutusvaatimuksineen. Kosteuden- ja puhtau-
denhallinta-asiakirjoissa (päivitetty vuonna 2018) on määritelty mm. 
numeerisia arvoja, jotka kuvaavat em. tavoitteiden toteutumista.

Parhaillaan käyttöön otettavan sähköisen kulutus- ja olosuhdeseuranta-
järjestelmän (Nuuka) avulla voidaan jatkossa seurata reaaliaikaista 
kohteiden energiakulutuksesta ja sisäilmasto-olosuhteista. 
Tällä hetkellä yhdessä suunnittele- ja rakenna (SR) urakkahankinnassa 
pilotoidaan sitä, että urakoitsijan antama takuuajan pituus on tarjousten 
laatuvertailuperusteena. Mikäli urakoitsija antaa työlleen tavanomaista 
takuuta (2 v) pidemmän takuun, saa urakoitsija tarjousten kokonaista-
loudellisessa vertailussa suuremmat laatupisteet kuin tavanomaisen 
kahden vuoden takuun antanut urakoitsija. Rakennuttaminen-palvelus-
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sa projektihenkilökunnalle järjestetään koko päivän mittainen työmaan 
laatua koskeva laatukoulutus toukokuussa 2019. Tämän koulutuksen 
perusteella kehitetään hankkeiden laatujärjestelmää.

Aikataulujen hallinta:

Hankkeen urakkarajaliitteessä on tarkat vaatimukset hankkeen aikatau-
lun laatimisesta, hyväksyttämisestä ja urakoitsijan taholta tapahtuvasta 
aikatauluhallinnasta (työaikataulu, osa-aikataulut, vastaanoton aikatau-
lu). Aikataulujen toteutumista seurataan jatkuvasti työmaakokouksissa 
(3-4 viikon välein) ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Aikataulun 
toimituksen viivästyminen on urakka-asiakirjoissa sanktioitu. Projekti-
henkilöstö (projektinjohtajat ja valvojat) on koulutettu vuoden 2018 ai-
kana työmaan aikataulujen toteutuskelpoisuuden arviointia ja aikataulu-
jen ohjaamista varten.  
Vaatimusta, jonka mukaan urakoitsijan tulee laatia työmaan aikataulu 
rakennuttajan tarkastettavaksi ennen kuin rakennustyötä koskeva 
urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, pilotoidaan käynnissä olevissa 
SR-hankkeissa.

Vastaanotto:

Vastaanottomenettely on kuvattu uudis- ja peruskorjaushankkeiden 
urakka-asiakirjoissa, hankkeen urakkarajaliitteessä. Vastaanottovai-
heesta on urakoitsijan laadittava hyvissä ajoin vastaanoton aikataulu, 
jota seurataan viikoittain. Urakka-asiakirjoissa on määritelty järjestettä-
väksi useampi kerta hankkeen teknisten järjestelmien käytönopastusta 
huoltohenkilöstölle. Koska huoltohenkilökunnan vaihtuu nykyisin tihe-
ään, on todettu tarve kehittää käytönopastuksen dokumentointia. Laa-
dittavalla ”Toimivuuden varmistaminen”- ohjeella on tarkoitus varmistaa 
entistä paremmin käyttö- ja huoltohenkilöstön osaaminen sekä raken-
nusten ja laitteistojen oikea käyttö.

Päästövähennysten toteuttaminen, arviointikertomuksen kohta 9.2

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.2 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Edistää liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista aiem-
paa vaikuttavammilla keinoilla.

 Edistää sähköisen liikenteen työryhmän suosituksia.
 Lisätä yhteistyötä yritysmaailman, kaupunkilaisten ja taloyhtiöiden 

kanssa päästövähennysten toteuttamiseksi.
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Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että päästövähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi edistetään kestävien kulkumuotojen käyttöä aiempaa 
vaikuttavimmilla keinoilla. Helsinki on ollut vahvasti mukana seudun 
MAL-suunnitelman valmistelussa. Siinä keskeisinä liikenneverkon ke-
hittämistoimenpiteinä ovat raideliikenteen kehittäminen ja tienkäyttö-
maksut. Lisäksi liikenteen merkittävä päästövähennystoimenpide on 
ajoneuvoliikenteen teknologiset muutokset. Saman suuntaiset tulokset 
saatiin myös Hiilineutraali -Helsinki toimenpideohjelman vaikutustarkas-
teluissa.

Helsingissä suunnitellaan raitiotieverkon laajennusta. Nykyistä raitiotie-
verkkoa on noin 50 km. Lisää on suunnitteilla kaksinkertainen määrä eli 
noin 100 km. Näistä noin 15 vuoden aikajänteellä on suunniteltu raken-
nettavan Vihdintien, Viikin-Malmin ja Tuusulanväylän eli tulevan Mäke-
länkadun pikaraitiotiet. Lisäksi kantakaupungin kaupunkiraitiotien ver-
kostoa on päätetty laajennettavan Hernesaareen, Kalasatamaan, Jät-
käsaareen ja Pasilassa Ilmalaan. Raitiotieverkon laajennus käynnistyy 
Raide-Jokerin ja Laajasalon pikaraitiotien rakentamisella. Verkon laa-
jentamisen lisäksi parannetaan olemassa olevan kaupunkiraitiotien su-
juvuutta ja luotettavuutta. Joukkoliikennettä kehitetään myös sujuvoit-
tamalla bussien runkolinjastoa. Helsinki on myös lausunut valtion vi-
ranomaisille, että Pisaran rakentaminen on aloitettava ennen vuotta 
2025. Pyöräliikenteen edistämisohjelma päivitetään seuraavan vuoden 
aikana. Tavoitteena on rakentaa vuosittain pyöräliikenteen tavoiteverk-
ko kantakaupungissa ja baanaverkolla. Kävely-ympäristöön kiinnitetään 
erityistä huomiota, kun kaavoitetaan uusia asuinalueita ja kehitetään 
olemassa olevia keskusta-alueita.

Sähköisen liikenteen työryhmän suositusten mukaisesti kesän 2019 ai-
kana on tarkoitus toteuttaa kantakaupunkiin yleisille alueille lisää säh-
köautojen latauspisteitä. Lisäksi on selvitetty, miten tuleviin kiinteistöi-
hin huolehditaan riittävästi yksityisiä latauspisteitä tontin luovutusten 
yhteydessä. Nykyisiin kiinteistöihin on myönnetty valtion toimesta tu-
kea, jos kiinteistöin omistaja päättää rakentaa pysäköintipaikoilleen 
sähkönlatauspisteitä. Olemassa oleviin yksityisesti omistettuihin pysä-
köintipaikkoihin kaupungilla ei ole toimivaltaa.

Kaupunkiympäristötoimiala on päivittämässä yhteistyössä älyliikenteen 
toimijoiden kanssa älyliikenteen kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on 
yhdessä ekosysteemin kanssa toteuttaa Helsinkiin toimiva, tehokas, 
turvallinen ja hiilineutraali liikennejärjestelmä, jossa älykkäillä järjestel-
millä ja palveluilla vastataan liikkujien ja logistiikan erilaisin tarpeisiin ja 
tuetaan näiden kestäviä valintoja. Helsingissä on myös käynnissä lu-
kuisia liikkumiseen liittyviä kokeiluja, joita yhdessä yritysmaailman ja 
asukkaiden kanssa kehitetään eteenpäin.
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Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön 
toimialalla koordinoidaan yhdessä elinkeino-osaston kanssa kaupungin 
ja elinkeinoelämän ilmastokumppanit verkostoa. Siihen on liittynyt 81 
yritystä ja yhteisöä. Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, 
jotka haluavat olla mukana tekemässä Hiilineutraalia Helsinkiä. Ilmas-
tokumppaneiksi liittyvät yritykset kirjoittavat Helsingin apulaispormesta-
rin kanssa ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoit-
teensa.

Kaupunki on myös mukana Smart & Clean säätiössä, jossa rakenne-
taan yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, 
joiden avulla kaupunkilaiset voivat elää hyvää hiilineutraalia elämää. 
Uusia teknologioita ja palveluita testataan eri puolilla alueen kaupunke-
ja. Toimiala on mukana näissä hankkeissa. 

EU-hankkeissa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa vähähiilisyyden 
edistämiseksi. Tällä hetkellä Kympissä on menossa esim. 6Aika Ilmas-
toviisaat taloyhtiöt-, 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)- ja Hori-
sontti 2020 mySMARTLife- sekä juuri käynnistymässä oleva 6Aika Hii-
lineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke. Näissä hankkeissa on 
mukana kymmeniä yrityksiä.

Toimialalla on lisäksi valmistelussa Energiarenessanssiohjelma, jossa 
määritetään kuinka kaupunki voi edistää taloyhtiöiden energiaremontte-
ja. Ilmastoinfon kanssa tehdään yhteistyössä asukasneuvontaa ja sii-
hen liittyviä hankkeita. Toimialan viestintäpalvelut tuottaa asukkaille il-
mastoviestintää mm. Oodissa on parhaillaan käynnissä ilmastonäyttely. 
Keskeisin viestintäkanava Stadinilmasto.fi –nettisivut uusitaan tämän 
kevään aikana. Toimialalla koordinoidaan Ilmastoviisaat taloyhtiöt -
hanketta.

Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen, arviointikertomuksen kohta 9.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Huolehtia siitä, että luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamiseen 
kohdennetaan riittävät resurssit.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että ympäristöpalveluissa on 
luontoasioiden hoitamiseen yhteensä 5,5 henkilötyövuotta. Tehtäviin 
kuuluu luonnonsuojelualueiden perustaminen sekä niiden hoitoa- ja 
käyttösuunnitelmien valmistelu, luonnonsuojelualueiden hoidon ja käy-
tön ohjaaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kaavoituk-
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sen luontoasiat, luontoselvitykset ja -seurannat, luontotietojärjestelmän 
ylläpito sekä luonnon virkistyskäytön kehittäminen.

Luonnonsuojelualueita on Helsingissä vuoden 2019 alussa 52 ja luon-
nonsuojeluohjelman toteuduttua 2024 niitä on 96. Luonnonsuojelua-
lueiden virkistyskäyttö kasvaa entisestään kaupungin tiivistyessä ja 
asukasluvun kasvaessa. Tästä syystä voimavaroja tarvitaan perusta-
misen lisäksi yhä enemmän myös alueiden luontoarvojen säilymisestä 
huolehtimiseen, luontoselvityksiin, hoito- ja käyttösuunnitelmien päivit-
tämiseen, kulunohjauksen suunnitteluun, opasteisiin jne. 

Luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyy monia vaiheita ja sen 
kesto on tavallisesti 2-3 vuotta. Prosessia on sujuvoitettu ja sujuvoite-
taan edelleenkin, myös töiden priorisointiin on kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota. Työtä ohjaamaan on perustettu työryhmä. Ympäristöpalvelut 
sai vuoden 2019 budjetin yhteydessä 90 000 euron lisämäärärahan, jo-
ka kohdennettiin Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin Natura 
2000 lintuvesien hoitotöiden suunnitteluun ja edistämiseen sekä kulu-
nohjauksen suunnitteluun ja viestintään. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 149

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että yleisen, tehostetun ja eri-
tyisen tuen resurssit tulee varmistaa budjetin laatimisen yhteydessä 
nykyistä paremmin. Tehostetun tuen oppilaiden määrän tulisi vaikuttaa 
koulun saamiin määrärahoihin ja opettajille tulee tarjota mahdollisuuk-
sia saada uusia työkaluja ja osaamista erityisen tuen tarpeessa olevien 
oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit sii-
hen, että koulupsykologille pääsee aina lakisääteisessä määräajassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon:

6.1. Ulkomaisten investointien, yritysten ja osaajien houkuttelu
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee seurata englanninkielisen varhaiskas-
vatuksen ja opetuksen kysyntää, jotta aloituspaikkoja voidaan tarvittaessa lisätä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seuraa englanninkielisen var-
haiskasvatuksen ja opetuksen kysyntää. Seurantaa, englanninkielistä 
varhaiskasvatusta sekä opetuksen saavutettavuutta kehitetään edel-
leen. 

Varhaiskasvatuksen osalta laajamittaista englanninkielistä toimintaa ei 
vielä ole ja sitä kehitetään esiopetuksesta saatujen kokemusten perus-
teella. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta kunnallisen varhais-
kasvatuksen järjestäminen eri kielillä on vielä alussa. 

Esiopetuksessa seurataan vuosittain hakijatilastoja laajamittaiseen 
kaksikieliseen suomi-englanti esiopetukseen hakijoista. Seurannan 
mukaan kaikki hakijat ovat saaneet paikan ryhmissä. Yksityisten palve-
luntuottajien hakijatilastot eivät ole toimialan saatavilla.

Perusopetuksessa 1. ja 7. luokkien hakijatilastoja seurataan vuosittain. 
Muille vuosiluokille hakevista tai kesken vuotta koulupaikkaa etsivistä ei 
ole tällä hetkellä kattavaa tietoa, sillä kyselyt paikoista ohjautuvat suo-
raan opetusta tarjoaville kouluille. Näiden tilastointiin etsitään ratkaisua. 

Jotta tilastoinnissa pystyttäisiin huomioimaan kaikki englanninkielisiä 
palveluita tarvitsevat hakijat, tulisi hakeutuminen keskittää yhden toimi-
jan koordinoitavaksi. Englanninkielisiä kasvatus- ja opetuspalveluita 
tuottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäksi useat yksityiset 
palveluntuottajat ja koulut.

Ensimmäisen luokalle englanninkieliseen opetukseen pyrkii vuosittain 
keskimäärin 100 lasta ja kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen pyr-
kii vuosittain keskimäärin 200 lasta. Kaikki hakijat eivät saa paikkaa. 
Syitä tähän ovat:
- hakija ei ole suorittanut soveltuvuuskoetta hyväksytysti
- hakija ei asu Helsingissä
- hakija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti, mutta luokan 
enimmäisoppilasmäärä on täyttynyt hakijoista, joiden soveltuvuusko-
keessa saama pistemäärä on korkeampi kuin hakijan.

Lukuvuodelle 2019-2020 ensimmäisen luokan aloituspaikkoja englan-
ninkielisessä opetuksessa on 50 ja kaksikielisessä suomi-englanti –
opetuksessa 100. Paikkamäärää laajennetaan siten, että lukuvuonna 
2020-2021 aloittaville aloituspaikkoja on 100 englanninkielisessä ope-
tuksessa ja kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa 100.

Kesken lukuvuotta Suomeen muuttavien hakijoiden osalta paikan saa-
minen riippuu siitä, onko 1. luokalta alkaneilla luokilla tilaa. Tämän osal-
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ta kehitetään oppilaaksiottoa siten, että luokille jäisi tilaa myös myö-
hemmin Suomeen muuttaneille. Tämä edellyttää oppilaaksiottokäytän-
teiden uudelleen määrittelyä.

Lukiokoulutuksessa seurataan vuosittain hakijatilastoja, joista nähdään 
paljonko opiskelijoita jää IB-koulutuksen ulkopuolelle. IB-lukion aloitus-
paikkamäärä on kaksinkertaistettu. Helsingin kaupungilla on valmius 
aloittaa englanninkielinen lukiokoulutus. Koulutusta ei ole aloitettu, kos-
ka valtakunnallinen lainsäädäntöprosessi englanninkielisen ylioppilas-
tutkinnon osalta on kesken. 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on hakenut järjestämislupaa englannin-
kieliselle koulutukselle. 1.1.2019 alkaen englanninkielisen koulutuksen 
järjestämislupa myönnettiin matkailualan perustutkintoon, media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä ravintola- ja cateringalan pe-
rustutkintoon. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on käynnistetty englanninkielinen 
matkailualan perustutkinkoulutus. Koulutus on jatkuvassa haussa, mikä 
mahdollistaa joustavan koulutuksessa aloittamisen. Koulutustarvetta ja 
hakijoiden määrää seurataan osana normaalia hakeutumisvaiheen ra-
portointia.  

7.1. Perusopetuksen alueellinen tasa-arvoisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että erityisopettajien määrä 
vastaa tukea tarvitsevien oppilaiden kasvavaa määrää, esimerkiksi tukemalla opet-
tajien jatko- tai täydennyskouluttautumista erityisopettajiksi.

Lukuvuonna 2018-2019 suomenkielisessä perusopetuksessa toimii 328 
erityisluokanopettajaa ja 232 erityisopettajaa. Ruotsinkielisessä perus-
opetuksessa toimii 18 erityisluokanopettajaa ja 22 erityisopettajaa. 
Kaupunginhallitukselle on esitetty perustettavaksi suomenkieliseen pe-
rusopetukseen 20 uutta erityisluokanopettajan virkaa ja 20 erityisopet-
tajan virkaa. Ruotsinkieliseen perusopetukseen on esitetty perustetta-
vaksi 2 uutta erityisopettajan virkaa.

Toimiala esittää tarpeen mukaan perustettavaksi uusia erityisluokan-
opettajan ja erityisopettajan virkoja. Opettajistotilanteen vakiinnuttami-
seksi opettajia palkataan ensi sijassa virkoihin tuntiopettajuuksien si-
jaan. 

Toimiala on tukenut palveluksessa olevien opettajien pätevöitymistä 
erityisluokanopettajaksi maksamalla enintään neljän kuukauden ajalta 
täydet palkkaedut. Tämä on helpottanut kelpoisten erityisluokanopetta-
jien saatavuutta, mutta heistä on edelleen pulaa. Toimiala tulee tehos-
tamaan kouluttautumismahdollisuuksista tiedottamista seuraavien eri-
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tyisopettajaopintojen hakuvaiheessa. Erityisopettajien kelpoisuus- ja 
saatavuustilanne on parempi kuin erityisluokanopettajien.  

Erityisopetuksen tehtäviä on markkinoitu oppilaitoksissa ja kaupungin 
peruskouluihin on palkattu erityisopettajaopiskelijoita suorittamaan kor-
keakouluharjoittelua. 

Kelpoisten opettajien saatavuuden edistämiseksi erityisluokanopetta-
jien ja erityisopettajien tehtäväkohtaisia palkkoja on korotettu paikalli-
sella järjestelyerällä. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen erityisenä haasteena on pula pätevistä 
luokanopettajista. Laaja opettajien jatko- ja täydennyskoulutus voisi ai-
heuttaa rekrytointipulaa luokanopettajissa. Ensisijaisena ratkaisuna 
ruotsinkielisten opettajien ja erityisopettajien saatavuuteen on Helsin-
gissä tapahtuvan ruotsinkielisen opettajankoulutuksen kehittäminen ja 
laajentaminen. Toimiala tekee tiiviistä yhteistyötä Helsingin yliopiston 
kanssa ja vie aktiivisesti ajantasaista tietoa ruotsinkielisen opetushenki-
löstön saatavuudesta opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Koko henkilöstön eritysopetuksen osaamista on lisätty monipuolisella 
täydennyskoulutuksella, jota tullaan myös jatkossa järjestämään. Li-
säksi erilaisten kehittämishankkeiden kautta on lisätty henkilöstön 
osaamista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää, miten positiivisen diskriminaa-
tion määrärahojen jaossa voidaan ottaa huomioon oppilaiden tarvitsema tehostettu 
ja erityinen tuki.

Perusopetuksen rahoitusjärjestelmän mukaan yleisopetuksen oppilaat 
tuovat oppilaskohtaisen hinnan koululle. Erityisoppilaat (integraatiossa 
olevat ja luokkamuotoiset oppilaat) tuovat oppialaskohtaisen hinnan li-
säksi kouluihin lisää (n. 3000 euroa/oppilas) määrärahaa. Tämä koskee 
kaikkia kouluja.

Positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskohtelun määrärahaa 
jaetaan neljän indikaattorin mukaan, jotka ovat:

- ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten prosenttiosuus,

- keskimääräinen vuositulo asukasta kohden, 

- vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus ja 

- koulun oppilastase oppilaaksiottoalueella.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 35 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
11.12.2019

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

Koska erityisoppilaat huomioidaan jo koulujen perusrahoituksessa, ei 
heitä ole huomioitu positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskoh-
telun määrärahassa.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 peruskoulujen rahoitusperiaatteiden 
uudistamisesta. Samalla päätettiin, että rahoitusperiaatteiden toimivuus 
arvioidaan ja mahdolliset tarkistustarpeet tuodaan lautakunnan päätet-
täviksi vuoden 2019 lopulla. Tämän yhteydessä päivitetään positiivisen 
diskriminaation / myönteisen erityiskohtelun määrärahojen jakamisen 
kriteerit sekä selvitetään miten tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden 
määrä voitaisiin ottaa huomioon kriteereissä.

7.2 Tasavertaiset opiskelumahdollisuudet kaupungin lukioissa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä positiivisen diskriminaation mää-
rärahoja niille lukioille, joissa on tavallista enemmän tarvetta tukitoimille ja opiskelun 
ohjaukselle.

Opetuslautakunta päätti 1.3.2016 lukioiden positiivisen diskriminaatioin 
määrärahasta. Jakoperusteena on lukioiden maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden suhteellinen määrä sekä peruskoulun päättötodistuk-
sen keskiarvo. Positiivisen diskriminaation / myönteisen erityiskohtelun 
määrärahaa on myönnetty kolmelle lukiolle. 

Lisäksi suomenkieliseen lukiokoulutukseen on lisätty viisi uutta opinto-
ohjaajaa syksystä 2019 alkaen. Virat on kohdennettu eniten tukitoimia 
ja opiskelun ohjausta tarvitseviin lukioihin.

Opiskelun tukea vahvistaa myös erityisopettajaresurssin lisäys. Jokai-
sessa lukiossa tulee olemaan oma erityisopettaja syksystä 2019 al-
kaen. Aikaisemmin yksi erityisopettaja saattoi vastata useamman lu-
kion erityisopetuksesta.

8.1. Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä oppilas- ja opiskeluhuollon psyko-
logipalvelujen saatavuutta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan vuonna 2014. Tämän yh-
teydessä koulun psykologipalvelut vähenivät jonkin verran perusope-
tuksessa, mutta niitä lisättiin huomattavasti toisella asteella. 

Vuoden 2018 alussa perusopetukseen palkattiin viisi uutta koulupsyko-
logia positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskohtelun määrära-
hoilla. Lisäksi vuoden 2019 alussa palkattiin neljä esiopetuksen kou-
lupsykologia. Nykyisen psykologimitoituksen avulla pystytään hoita-
maan psykologipalvelut tyydyttävän hyvin siinä laajuudessa, mitä oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään.  Alueelliset erot psykologi-
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palvelujen tarpeessa ovat kuitenkin suuria perusopetuksessa ja toisella 
asteella.

Psykologipalvelut kouluissa ja oppilaitoksissa ovat oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain mukaisesti ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja 
oppimisen ja opiskelun tukemiseksi. Psykologien tulisi lain mukaan olla 
keskeisesti mukana ennalta ehkäisevässä työssä koko koulun hyödyk-
si. Psykologipalveluihin kohdistuu paineita aiempaa hoidollisempaan 
lähestymistapaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon taholta. Tämä 
muuttaisi toimenkuvaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen vastai-
seksi.

Mielenterveyspalvelujen toimivuus on pirstaleinen kokonaisuus, jonka 
saaminen paremmin toimivaksi edellyttää uudenlaisia yhteistyöraken-
teita. Tähän vastaa myös osaltaan Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden 
johtamisrakenne, jonka Hyvinvointisuunnitelman yhtenä keskeisenä 
teemana on mielenterveyspalvelujen kehittäminen. 

8.4 Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee kuntalaisille suunnattujen asiakaspalve-
lujen kilpailutuksissa järjestää potentiaalisille tuottajille tarvittaessa mahdollisuus tu-
tustua palveluun etukäteen siten, että tuottajat kykenevät tekemään realistisen tar-
jouksen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ruoka-, siivous- ja käyttäjäpal-
veluita kilpailuttaessa velvoittanut tarjouskilpailusta kiinnostuneita pal-
veluntuottajia tutustumaan kohteisiin ennen tarjouksensa jättämistä. 
Tutustumisella on haluttu varmistaa, että palveluntuottajat tietävät, mis-
tä kohteesta ovat tekemässä tarjousta ja miten kohteen erityispiirteet 
vaikuttavat tarjottavan palvelun sisältöön. 

Vuoden 2018 tarjouspyynnössä asia ohjeistettiin seuraavasti: 

”Kilpailutettavat kohteet esitellään palveluntarjoajille ajalla 4.6. - 15.6. 
2018 oheisen aikataulun mukaisesti. Tarjouksen jättäminen edellyttää 
kohteisiin tutustumista.” 

Lisäksi tiedotettiin, että:

- tarjoajan edustajan tulee olla paikalla tutustumiskierroksen aloitusa-
jankohtana ja osallistua kohde-esittelyyn sen keston ajan

- tarjouksen jättäminen edellyttää kohteeseen tutustumista

- kohteen esittelyyn osallistuvien tulee kirjata tietonsa osallistujaluette-
loon
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- kiinteistöjen pohjakuvat jaetaan esittelyssä ja palveluntuottajia pyydet-
tiin huolehtimaan pohjakuviin tehtävistä tarkennuksista.

Käsittely

07.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys ensimmäiseksi kolmeksi virkkeeksi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että yleisen, tehostetun ja eri-
tyisen tuen resurssit tulee varmistaa budjetin laatimisen yhteydessä 
nykyistä paremmin. Tehostetun tuen oppilaiden määrän tulisi vaikuttaa 
koulun saamiin määrärahoihin ja opettajille tulee tarjota mahdollisuuk-
sia saada uusia työkaluja ja osaamista erityisen tuen tarpeessa olevien 
oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit sii-
hen, että koulupsykologille pääsee aina lakisääteisessä määräajassa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
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§ 370
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Pasila ja Var-
tiokylä)

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti

A)
Pasilan Postipuistossa sijaitsevan asuinkerrostalotontin (AK) 17125/2 
sekä pysäköintitontin (LPA) 17124/1 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mu-
kaisesti. 

B) 
Vartiokylän Itäkeskuksessa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 
45048/11 ja 12 sekä pysäköintitontin (LPA) 45048/8 vuokrausperiaat-
teet liitteen 2 mukaisesti. 

C) 
Vartiokylän Myllypurossa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 
45141/3 ja 4, 45142/19 sekä 45146/10 vuokrausperiaatteet liitteen 2 
mukaisesti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475
5 Asemakaavan muutos nro 12443
6 Asemakaavan muutos nro 12327
7 Asemakaavan muutos nro 12409

Muutoksenhaku

A, B ja C Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Asemakaavatiedot

Pasila, Postipuisto

Pasilan tontteja koskeva asemakaavan muutos nro 12475, Postipuisto 
on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
25.4.2018, 90 § ja se on tullut voimaan 6.7.2018. Asemakaavan muu-
tos sisältää kerrosalaa kaikkiaan 251 095 k-m², josta on asumista 237 
400 k-m², liike- ja toimitilaa 4 310 k-m², julkisia palveluja 8 200 k-m² ja 
yhteiskäyttötilaa 1 185 k-m². Alueen rakentaminen on alkanut vuonna 
2019 ja sen arvioidaan kestävän 2020 -luvun loppupuolelle saakka.

Vartiokylä, Itäkeskus

Kauppakartanonkatu 16:n alueelle on laadittu alueen kehittämistä ja 
täydennysrakentamista varten tarvittava asemakaavan muutos nro 
12443. Alueelle tulee noin 200 uutta asukasta. Tonttien rakentaminen 
on alkamassa keväällä 2020. Asemakaavan muutos nro 12443 on hy-
väksytty kaupunginvaltuustossa 29.11.2017, 418 § ja se on tullut voi-
maan 30.1.2018. Kaava-alueelle on merkitty rakennusoikeutta yhteen-
sä 20 300 k-m², josta uutta asuinrakennusoikeutta on 8 500 k-m². Ko-
konaisrakennusoikeudesta vähintään 400 k-m² on toteutettava liike, ra-
vintola-, toimisto- tai palvelutiloina.

Vartiokylä, Myllypuro

Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8:n alueelle on laadittu alueen kehittämistä ja täy-
dennysrakentamista varten tarvittava asemakaavan muutos nro 12327. 
Alueelle tulee noin 350–500 uutta asukasta asumismuodoista riippuen. 
Tonttien rakentaminen on alkamassa vuonna 2020. Asemakaavan 
muutos nro 12327 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.2015, 
342 §  ja se on tullut voimaan 22.1.2016. Kaava-alueelle on merkitty 
rakennusoikeutta yhteensä 74 802 k-m², josta uutta asuinrakennusoi-
keutta on 15 200 k-m². Ympäristölle haittaa tuottamatonta liike-, työs-
kentely-, palvelu- tai toimistotilaa saa rakentaa asemakaavan mukaisen 
rakennusoikeuden lisäksi enintään 60 k-m².

Yläkiventie 6:n alueelle on laadittu alueen kehittämistä ja täydennysra-
kentamista varten tarvittava asemakaavan muutos nro 12409. Asema-
kaavan muutos mahdollistaa tontin 45146/3 täydennysrakentamisen 
kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla. Tontin rakentaminen on al-
kamassa vuonna 2020. Asemakaavan muutos nro 12409 on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 19.4.2017, 197 § ja se on tullut voimaan 
2.6.2017. Kaava-alueelle on merkitty rakennusoikeutta yhteensä 6 650 
k-m², josta uutta asuinrakennusoikeutta on 2 800 k-m².
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Sijaintikartta on liitteenä 3. Asemakaavakartat ovat liitteenä 4–7.

Varauspäätökset

Pasila

Kaupunginhallitus on 25.8.2014, 836 § päättänyt varata Postipuiston 
alueen suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta noin 150 000 k-m² luo-
vutettavaksi kumppanuuskaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnit-
telua ja toteuttamista varten 31.12.2016 saakka muun muassa seuraa-
vin ehdoin:

 Alueelle kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 20 % to-
teutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, 40 % väli-
muodon asuntotuotantona ja 40 % vapaarahoitteisena sääntelemät-
tömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättö-
mästä asuntotuotannosta enintään noin 30 % voi olla vuokra-asun-
totuotantoa.

 Valtiontukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettava asuinraken-
nusoikeus varataan Asuntotuotantotoimistolle.

Kaupunginhallitus on 23.11.2015, 1141 § päättänyt varata Pasilan, 
Maaliikennekeskuksen alueen asuinkerrostalokorttelin 17125 Asunto-
tuotantotoimistolle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suun-
nittelua varten 31.12.2017 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 Kortteleiden asuinrakennusoikeudesta noin 50 % tulee toteuttaa 
valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona ja vähintään 50 % väli-
muodon asuntotuotantona.

 Kiinteistölautakunta päättää varauksen kohdentamisesta tontteihin 
sekä tontinvarausten ehdoista, kun kaupunkisuunnittelulautakunta 
on hyväksynyt alueen asemakaavaluonnoksen.

 Kaupunginhallitus on 25.8.2014 (836 §) varannut Asuntotuotanto-
toimistolle valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettavan 
asuinrakennusoikeuden (noin 30 000 k-m²). Nyt tehtävällä varauk-
sella varataan Asuntotuotantotoimistolle lisää 36 500 k-m² toteutet-
tavaksi välimuodon asuntotuotantona.

 Mahdollisessa Hitas-tuotannossa noudatetaan Hitas I -ehtoja.

Kortteli 17125 varattiin valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon.

Tonttipäällikkö on 6.4.2018, 14 § päättänyt jatkaa tontin 17125/2 va-
rausta 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.
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Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 28.8.2018, 243 § muuttaa tontin 
17125/2 varausehtoja siten, että tontin 17125/2 rahoitus- ja hallinta-
muoto muutetaan valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta vapaa-
rahoitteiseksi Hitas I –ehdoin toteutettavaksi omistusasuntotuotannoksi. 
Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.

Vartiokylä

Kaupunginhallitus on 5.11.2018, 691 § päättänyt varata asuinkerrosta-
lotontit (AK) 45048/10, 45141/3 ja 4, 45142/19 sekä 45146/10 Asunto-
tuotannolle 31.12.2020 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 tontti 45048/10 varataan asumisoikeusasuntojen ja valtion tukemien 
vuokra-asuntojen suunnittelua varten siten, että asuinrakennusoi-
keudesta tulee toteuttaa noin puolet valtion tukemana vuokra-asun-
totuotantona ja noin puolet asumisoikeusasuntotuotantona, 

 tontti 45141/3 varataan senioreille suunnattujen asumisoikeusasun-
tojen suunnittelua varten, 

 tontti 45141/4 varataan senioreille suunnattujen valtion tukemien 
vuokra-asuntojen suunnittelua varten,

 tontti 45142/19 varataan asumisoikeusasuntojen suunnittelua var-
ten ja

 tontti 45146/10 varataan asumisoikeusasuntojen suunnittelua var-
ten.

Lyhytaikaiset vuokraukset

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 4.7.2019, 199 § vuokrata korttelin 
17124 tontin 1 Helsingin kaupungin Asuntotuotannolle Postipuiston py-
säköinti Oy -nimisen perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan hake-
mista varten ajalle 1.8.2019–31.7.2020.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 25.6.2019, 183 § vuokrata kortte-
lin 17125 tontin 2 Helsingin kaupungin Asuntotuotannolle As Oy Hel-
singin Kollikallio -nimisen perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan 
hakemista varten ajalle 1.8.2019–31.7.2020.

Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot 
ilmenevät tarkemmin liitteestä 1. 

Maaperä
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Postipuiston alueella on todettu kynnysarvon ylittäviä haitta-ainepitoi-
suuksia, jotka vuokralaisen on otettava huomioon maarakentamisessa. 
Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on antanut 29.3.2019 
asiasta lausunnon, jota vuokralaisen on noudatettava. Vuokralainen 
vastaa kynnysarvomaista aiheutuvista toimenpiteistä ja kustannuksista. 

Kauppakartanonkatu 16:n alueella ei ole käytettävissä olevien tietojen 
perusteella harjoitettu toimintaa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän pi-
laantumista.

Yläkiventie 2, 4, 5 ja 8:n sekä Yläkiventie 6:n alueilla on maaperäkartan 
mukaan osittain täyttöä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella mai-
nituilla alueilla ei ole harjoitettu muuta toimintaa, joka saattaisi aiheut-
taa maaperän pilaantumista.

Ehdotetut vuokrausperiaatteet

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu vyöhykehintamalli, 
samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperiaat-
teet sekä tonttien sijainti pyrkien yhdenmukaiseen ja johdonmukaiseen 
hinnoitteluun. Tonttien hallinta- ja rahoitusmuoto on otettu vuokrauspe-
riaatteita määritettäessä huomioon, samoin tonttien autopaikoituksesta 
ja rakennusten perustamisesta syntyvät kustannukset.

Valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osal-
ta tonttien hinta on määritetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen (ARA) vahvistamien tonttihintakäyrien mukaan.

Pysäköintitonttien (LPA) osalta noudatetaan kaupungin yleisesti käyt-
tämiä periaatteita.

Vertailutiedot

Pasila

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 16.1.2019, 6 § 
vahvistanut asuinkerrostalotonttien (AK) ja autopaikkatontin (LPA) tai 
niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet siten, että asuinker-
rostalotonttien (AK) 17115/1 ja 8, 17120/2, 17122/1 ja 4, 17126/1-2, 
17127/1-2 sekä 17128/1-2 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana vuokra-
asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tont-
tien osalta vähintään 31 euroa ja Hitas-asuntotuotantona toteuttavien 
tonttien osalta vähintään 37 euroa. Autopaikkatontin (LPA) 17121/1 au-
topaikoitusta palvelevien tilojen ja mahdollisesti toteutettavien yhteisti-
lojen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
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sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosne-
liömetri- tai neliömetrihintana yhtä (1) euroa. 

Vartiokylä

Vartiokylän Itäkeskuksen tonttien osalta vertailutietona todettakoon, et-
tä kaupunginvaltuusto on 19.4.2017, 193 § päättänyt oikeuttaa kiinteis-
tölautakunnan vuokraamaan 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Roihu-
vuori) asuinkerrostalotontit (AK) 43086/1, 43215/7 ja 9 pitäen perus-
teena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion tukeman (pitkä korko-
tuki) vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon sekä Hitas-asuntotuo-
tannon osalta 29 euroa. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että tontille 
mahdollisesti toteutettavien liike-, myymälä-, kahvila-, ravintola-, sosi-
aalipalvelu-, terveydenhuolto-, toimisto tms. rakennettavien tilojen vuo-
sivuokra määrätään pitäen perusteena elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 16 eu-
roa.

Vartiokylän Myllypuron asuntotonttien osalta vertailutietona todetta-
koon, että kaupunginvaltuusto on 7.6.2017, 282 § päättänyt oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan vuokraamaan 54. kaupunginosan (Vuosaari, 
Keski-Vuosaari) asuinkerrostalotontin (AK) 54057/3 pitäen perusteena 
virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 
vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion tukeman (pitkä korkotuki) 
vuokra-asuntotuotannon osalta 26 euroa.

Vuokrausperiaatteet

Ottaen huomioon tonttien sijainti, käyttötarkoitus, vertailutiedot sekä 
muut seikat esitetään vuokrausperiaatteiden määräytyvän seuraavasti:

Pasilan Postipuiston asuinkerrostalotontin (AK) 17125/2 vuosivuokra 
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-
asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 37 euroa, joka 
vastaa nykyarvoltaan (9/2019, ind. 1973) noin 730 euron kerrosneliö-
metrihintaa. 

Hitas-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta maanvuokran teo-
reettinen vaikutus asumiskustannuksiin on tällöin noin 2,92 e/kk/m². 

Edellä mainituissa hinta-arvioissa ei ole huomioitu ns. alkuvuosialen-
nusta.
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien myymälä- ja monikäyttötilo-
jen, kuten liike-, toimisto-, kahvila-, ravintola-, työ- tai muiden vastaa-
vien tilojen osalta esitetään perittäväksi asuntokerrosalaa vastaavaa 
maanvuokraa. 

Asuinrakennusoikeuden osuudelle esitetään myönnettäväksi alkuperäi-
sestä vuokrasta vapaarahoitteisille tonteille 20 % alkuvuosialennus 
31.12.2023 saakka. Alkuvuosialennus esitetään myönnettäväksi alueen 
rakentamisesta johtuvan keskeneräisyyden perusteella. Tämän johdos-
ta maanvuokrasta perittäisiin vapaarahoitteisilta tonteilta 80 % 
31.12.2023 saakka.

Autopaikkatontin (LPA) 17124/1 autopaikoitusta palvelevien tilojen ja 
mahdollisesti toteutettavien yhteistilojen vuosivuokra esitetään määrät-
täväksi pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetri- tai neliömet-
rihintana vähintään yhtä (1) euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (9/2019, 
ind. 1973) noin 20 euron kerrosneliömetri- tai neliömetrihintaa.

Vartiokylän Itäkeskuksen asuinkerrostalotonttien (AK) 45048/11 ja 12 
vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana (pitkä korkotuki) vuokra-
asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tont-
tien osalta vähintään 29 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (9/2019, ind. 
1973) noin 572 euron kerrosneliömetrihintaa (ns. ARA-alennuksen ai-
kana noin 458 euroa).

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasun-
totuotantona toteuttavien tonttien osalta maanvuokran teoreettinen vai-
kutus asumiskustannuksiin on tällöin noin 2,29 e/kk/m² (ns. ARA-alen-
nuksen aikana noin 1,83 e/kk/m²).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Asuntotonteille toteutettavien liike-, ravintola-, toimisto-, palvelu- tai 
muiden vastaavien tilojen osalta vuosivuokra esitetään määrättäväksi 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 18 
euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (9/2019, ind. 1973) noin 355 euron 
kerrosneliömetrihintaa.
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Valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien vuosivuokrasta 
esitetään perittävän 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuin-
talojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta 
tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen(ARA) kanssa. 
ARA pitää edellä esitettyjä hintoja sen ohjeistusten mukaisina ja hyväk-
syttävinä. 

Autopaikkatontin (LPA) 45048/8 vuosivuokra esitetään määrättäväksi 
pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 
100” pistelukua 100 vastaavana neliömetrihintana vähintään yhtä (1) 
euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (9/2019, ind. 1973) noin 20 euron ne-
liömetrihintaa.

Lisäksi esitetään, että asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon 
muuttuessa esimerkiksi varauspäätöksen tai asemakaavan muuttami-
sen johdosta kyseisten tonttien osalta käytetään vuokran määräytymi-
sen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen 
soveltuvaa edellä esityksessä mainituille tonteille esitettyä hintaa.

Vartiokylän Myllypuron asuinkerrostalotonttien (AK) 45141/3 ja 4, 
45142/19 sekä 45146/10 vuosivuokra esitetään määrättävän pitäen pe-
rusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelu-
kua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana 
(pitkä korkotuki) vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasuntotuo-
tantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 26 euroa, joka vastaa ny-
kyarvoltaan (9/2019, ind. 1973) noin 513 euron kerrosneliömetrihintaa 
(ns. ARA-alennuksen aikana noin 410 euroa).

Valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona ja asumisoikeusasun-
totuotantona toteuttavien tonttien osalta maanvuokran teoreettinen vai-
kutus asumiskustannuksiin on tällöin noin 2,05 e/kk/m² (ns. ARA-alen-
nuksen aikana noin 1,64 e/kk/m²).

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen 
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta maanvuokraa ei perit-
täisi.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike-, toimisto-, työ- tai mui-
den vastaavien tilojen osalta esitetään perittäväksi asuntokerrosalaa 
vastaavaa maanvuokraa. 

Valtion tukeman asuntotuotannon osalta asuntotonttien vuosivuokrasta 
esitetään perittävän 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuin-
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talojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta 
tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen 
myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Valtion tukemaan asuntotuotantoon toteutettavien tonttien hinnasta on 
neuvoteltu ARA:n kanssa. ARA pitää edellä esitettyjä hintoja sen oh-
jeistusten mukaisina ja hyväksyttävinä. 

Lisäksi esitetään, että asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon 
muuttuessa esimerkiksi varauspäätöksen tai asemakaavan muuttami-
sen johdosta kyseisten tonttien osalta käytetään vuokran määräytymi-
sen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen 
soveltuvaa edellä esityksessä mainituille tonteille esitettyä hintaa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan.

Tontit on tarkoitus vuokrata noin 60 vuodeksi. Näin ollen vuokra-aika 
päättyy 31.12.2080.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475
5 Asemakaavan muutos nro 12443
6 Asemakaavan muutos nro 12327
7 Asemakaavan muutos nro 12409

Muutoksenhaku

A, B ja C Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 797

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Pasilan Postipuistossa sijaitsevan 
asuinkerrostalotontin (AK) 17125/2 sekä pysäköintitontin (LPA) 
17124/1 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti. 

B) 
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylän Itäkeskuksessa sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 45048/11 ja 12 sekä pysäköintitontin (LPA) 
45048/8 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti. 

C) 
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylän Myllypurossa sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 45141/3 ja 4, 45142/19 sekä 45146/10 
vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti. 

Käsittely

25.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.10.2019 § 543

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Kollikatu, Lavakatu, Kauppakartanonkatu, Yläkiventie, Yläkivenrinne



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 48 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
11.12.2019

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

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Pasilan ja Vartiokylän asemakaavan 
muutoksiin nro 12475, 12443, 12327 ja 12409 sisältyvien liitteessä 
1 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) ja autopaikkatonttien 
(LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 
2 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 
31.12.2080 saakka.

Käsittely

29.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
8 kokouksen asiana nro 14.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 371
Päiväkoti Capellan puistotie 27 hankesuunnitelma

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Capellan puistotie 27 uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelman kohteena on Kalasataman laajenevalle asuinalu-
eelle toteutettava päiväkotirakennus. Päiväkotipaikkojen tarve Kalasa-
tama alueella kasvaa tulevaisuudessa ja uudisrakennus tuo alueelle 
uusia tilapaikkoja. Rakentamisen kustannukset ovat 14 000 000 euroa 
ja uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2022 lopussa.

Kasvatus- ja koulutuslauta on 12.11.2019, 360 § puoltanut hankesuun-
nitelman hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

Rakennuspaikka

Rakennuspaikka sijaitsee Kalasatamassa osoitteessa Capellan puisto-
tie 27. Rakennuspaikalla on voimassa asemakaava nro 12375, joka on 
tullut voimaan 27.1.2017. Päiväkodin tontti sijaitsee korttelissa 10655. 
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Päiväkotirakennus sijoittuu näkyvälle paikalle aukion laidalle asuinkort-
telien keskelle.

Hankkeen tarpeellisuus

Kalasatama on kasvava alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää päi-
väkotitiloja. Vuonna 2018 valmistuneen väestöennusteen mukaan Kal-
lion peruspiirissä 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 2018–
2028 noin 1 150 lapsella, joista ruotsinkielisiä arvioidaan olevan noin 
35 lasta. Suurin osa kasvusta kohdistuu Kalasataman alueelle. Päivä-
koti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua.

Päiväkoti Capellan puistotie 27:n lisäksi alueelle on kaavoitettu tontteja 
kahdelle muulle päiväkodille. Kaavoitus jatkuu siten, että alueen poh-
joisosassa tullaan lisäksi varautumaan kolmeen päiväkotitonttiin. Lisäk-
si alueelle on suunnitteilla yksityisiä päiväkoteja.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetus-
ta 1–6 -vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Päiväkodissa on ti-
lapaikkoja yhteensä noin 330 lapselle sekä hoito- ja kasvatushenkilö-
kuntaa noin 60–65 riippuen lasten ikäjakaumasta. Tilapaikoista tulee 
arvion mukaan 246 suomenkieliselle toiminnalle ja 84 ruotsinkieliselle 
toiminnalle. Lisäksi päiväkotiin toteutetaan tilat ympärivuorokautiselle 
vuorohoidolle. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muo-
dostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäris-
tönä. 

Osa rakennuksen yhteisistä tiloista on asukkaiden ja muiden toimijoi-
den varattavissa ja käytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodin 
toiminta-aikojen ulkopuolella. Tämä otetaan huomioon kulkureittien ja 
kulunvalvonnan suunnittelussa.

Uudisrakennuksen tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöi-
syys. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta päivä-
kodin toimintaa, toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet spontaaniin 
leikkiin ja luovaan toimintaan. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti 
hahmotettaviksi sekä aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisille so-
veltuviksi. Rakennus ja piha suunnitellaan esteettömiksi. Pihalla on 
omat alueet ja turvalliset välineet eri ikäisille päiväkotilapsille. Suunnit-
telussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuu-
teen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä 
valaistukseen. 

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.
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Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 3 233 brm², 2 795 htm², 2 363 hym². Hanke sisäl-
tää myös päiväkodin pihan rakentamisen.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen on varattu 14 miljoonaa euroa vuosille 2021−2022.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen vuokra on 83 459 euroa 
kuukaudessa. Vuosivuokra on 1 001 508 euroa. Kuukausivuokra on 
29,86 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 23,39 euroa/htm²/kk 
ja ylläpitovuokran osuus on 6,47 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perus-
teena on 2 795 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika on 30 vuotta. 
Vuokra-arvio perustuu enimmäiskustannukseen. Lopullinen pääoma-
vuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuok-
ra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian yhteistyönä.

Rakennus tulee Helsingin kaupungin, kaupunkiympäristön toimialan 
omistukseen. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimia-
lan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuk-
sen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu.

Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan 
kohteesta järjestämän SR-urakkakilpailun (suunnittele ja rakenna -ura-
kan kilpailutus) mukaisesti. SR-urakkakilpailu järjestettiin marraskuun 
2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Hankesuunnitelma perustuu 
kilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Urakoitsija vastaa kohteen suun-
nittelusta, rakentamisen valmistelusta ja rakentamisesta. Uudisraken-
nus ja sen piha on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat 
vuoden 2021 kesällä ja tilat valmistuvat vuoden 2022 lopussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.11.2019, 360 § päättänyt osoit-
teeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuk-
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sen tarveselvityksen hyväksymisestä, antanut lausunnon hankesuunni-
telmasta sekä päättänyt päiväkodin perustamisesta. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, et-
tä hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoit-
teita. 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_lpk Capellan puistotie 27_190617

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 816

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Capellan puistotie 27 uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäishinta on 
arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 360

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutet-
tavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 2). Li-
säksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivot-
taviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty 4.9.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 3) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

C
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perustaa päiväkodin osoitteeseen Capellan puistotie 27, 00580 Helsin-
ki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 29.10.2019 § 29

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Capellas allé 27 godkänns i enlighet med bila-
gan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 67

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Capellan puistotie 27:n uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa han-
kesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja rakennetun omaisuuden hal-
lintapäällikön 14.6.2019 tekemä päätös suunnittelu- ja toteutuskilpailun 
voittajasta saa lainvoiman.
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B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepää-
töstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 372
Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen han-
kesuunnitelma

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuk-
sen 11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2 Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käpylän peruskoulun rakennukset ja perusparannuksen tarpeellisuus

Käpylän peruskoulu toimii kolmessa rakennuksessa, joista Hykkylä on 
perusparannettu vuosina 2010−2011 ja Untamo ja Väinölä ovat laajan 
perusparannuksen tarpeessa. Nyt päätettävänä oleva hankesuunnitel-
ma koskee Väinölää.

Väinölän rakennus on valmistunut vuonna 1929. Kuntotutkimusten pe-
rusteella se on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen 
tarpeessa. Talotekninen varustus on käyttöikänsä päässä. Puutteelli-
nen ilmanvaihto ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa aiheuttavat si-
säilmariskin. Julkisivujen rappauspinnoite ja peltinen vesikate ovat 
käyttöikänsä päässä ja ikkunat osin huonokuntoiset.
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Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 2015, joka määrittelee ton-
tin opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO/s). 
Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1, rakennustai-
teellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen ar-
vokkaissa sisätiloissa saa tehdä töitä, jotka heikentävät sen rakennus-
taiteellista, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatiman alueellisen tarkastelun 
perusteella Väinölä on tarpeellinen osa perusopetuksen palveluverk-
koa. Väinölän oppilaskapasiteetti on noin 330 ja koko Käpylän perus-
koulun yhteensä 880. Käpylän peruskoulu on oman alueensa lähikoulu, 
jonka yleisopetuksen oppilaat tulevat pääosin Käpylän ja Kumpulan 
alueilta. Kolmen rakennuksen tiloja käytetään joustavasti muuttuvan 
palvelutarpeen mukaan. 

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Väinölään on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparan-
nus, jossa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisiksi ja 
varustetaan esteettömät tilat rakennuksessa toimivalle vaativalle erityi-
sopetukselle.

Perusparannus kattaa koko Väinölän rakennuksen. Perusparannetta-
van alueen laajuus on yhteensä 5 273 brm² / 3 893 htm² / 2 359 hym². 
Perusparannuksen yhteydessä uusitaan talotekniset asennukset, pa-
rannetaan energiatehokkuutta, korjataan vaurioituneet julkisivut, ikku-
nat ja vesikatto sekä korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita.

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä sekä lämpö-, vesi- ja viemärijär-
jestelmät uusitaan. Sähköjärjestelmät uusitaan tämän päivän vaatimus-
ten mukaisiksi. Kellarin alapohjat ja rakennuksen salaojitusjärjestelmä 
uusitaan. Sisäilman laadun parantamiseksi välipohjat avataan ja puh-
distetaan orgaanisesta aineksesta. Julkisivurappaukset, vesikate ja 
korjaamiskelvottomat ulkoikkunat uusitaan. 

Perusparannuksen yhteydessä koko koulun käytössä olevat teknisen 
käsityön tilat keskitetään Väinölään. Oppilaiden ruokahuollon toiminnot 
puolestaan keskitetään Hykkylään, jonka perusparannettu keittiö varus-
tetaan palvelemaan koko koulun oppilasmäärää. Perusparannuksessa 
rakennetaan oppilasmäärän edellyttämä määrä yksittäisiä vessoja, jois-
ta neljä on esteetöntä.

Perusparannuksen toiminnallisena tavoitteena on opetustilojen uudis-
taminen ja varustuksen ajanmukaistaminen siten, että tilat tukevat uu-
den opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Aine- ja yleisopetustilojen 
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järjestelyjä tehostetaan ja opetustilojen kiintokalustusta ja varustusta 
ajanmukaistetaan. Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi.

Rakennuksen akustiikkaa, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta paranne-
taan. Väinölään sijoittuu vaativan erityisopetuksen tilat vaikeimmin ke-
hitysvammaisille oppilaille. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon 
toiminnan erityisvaatimukset ja esteettömyyttä parannetaan rakenta-
malla uusi hissi. 

Perusparannus sisältää myös pihan kunnostuksen. Sen toiminnallisuut-
ta ja turvallisuutta parannetaan ja koulurakennusten välille suunnitel-
laan toimivat kulkureitit. Erityisopetuksen tiloihin rakennetaan uusi, es-
teetön ja turvallinen sisäänkäynti, joka mahdollistaa saattoliikenteen su-
juvuuden.

Perusparannuksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2021 ja valmistua 
kesällä 2022.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 18 400 000 euroa (3 489 euroa/brm²) huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnit-
telulle ja toteutukselle on varattu 18,4 miljoonaa euroa vuosille 
2020−2021.

Vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausi-
vuokra on noin 126 756 euroa. Vuosivuokra on noin 1 520 000 euroa. 
Kuukausivuokra on noin 32,56 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus 
on 28,55 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,01 euroa/htm². Neliö-
vuokran perusteena on 3 893 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja 
poistoaika 30 vuotta.

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mu-
kaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuok-
raa vastaavaksi.

Nykyinen kuukausivuokra on 60 058 euroa eli 720 702 euroa vuodes-
sa. Kuukausivuokra on 15,43 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus 
on 12,08 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,35 euroa/htm². Vuok-
ranmaksun perusteena on 3 893 htm².

Perusparannuksen aikaiset väistötilat
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Väinölän rakennuksen koko toiminta on siirrettävä väistötiloihin perus-
parannuksen toteutuksen ajaksi. Tarkoituksena on sijoittaa rakennuk-
sen lähialueelle väistötilapaviljongit, joita voidaan käyttää myöhemmin 
myös Untamo-rakennuksen perusparannuksen väistötiloina. Ratkaisu 
täsmentyy myöhemmässä suunnittelussa.

Väistötilojen kustannusarvio 18 kuukauden ajalta on 1,36 miljoonaa eu-
roa. Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelmassa esi-
tettyihin kustannuksiin, mutta ne on otettu huomioon perusparannuksen 
jälkeen perittävän vuokran arviossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.11.2019 § 363 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että hankesuunnitel-
ma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. 
Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelman valmistelu ja toimivalta

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Sen suunnittelun aikana 
on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalveluiden, ra-
kennusvalvontapalveluiden ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 
Perusparannuksesta on järjestetty keskustelutilaisuus ja opettajat ja 
oppilaat ovat osallistuneet hankesuunnitteluun digikyselyjen kautta.

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

Liitteet

1 Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2 Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 818

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuk-
sen 11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kus-
tannustasossa.

Käsittely

02.12.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perustelujen ensimmäisestä 
kappaleesta poistetaan viimeinen virke: "Untamon perusparannus on 
suunnitteilla vuosille 2024-2025."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

25.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 363

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoitteessa 
Väinölänkatu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
perusparannuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja koulutus-
lautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 61 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
11.12.2019

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

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja valaistuk-
seen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella 
helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja op-
pilaiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 22.5.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.10.2019 
§ 90

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
11.07.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 
2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 63 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
11.12.2019

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

§ 373
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokei-
lemiseksi kaavoituksessa

HEL 2019-006111 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeile-
miseksi kaavoituksessa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki selvittää mahdollisia malleja ekologiseen kompen-
saatioon, valmistelee ja kokeilee niistä toimivimpia kaavoituksessa. 

Kaupunki ylläpitää yllä ajantasaista luontotietojärjestelmää, jonka sisäl-
tö huomioidaan kaavoituksessa. Kaavoissa pyritään ekologisiin arvoi-
hin kohdistuvien haittojen välttämiseen ja lieventämiseen muun muas-
sa korttelialueiden ja viheralueiden rajauksilla. Asemakaavoissa käyte-
tään viherkerroinmääräyksiä, säilytettävää ja istutettavaa kasvillisuutta 
sekä hulevesien hallintaa koskevia määräyksiä. Lisäksi on mahdollista 
käyttää määräyksiä ekologisista yhteyksistä, pienvesistä ja latvusyh-
teyksistä. Ekologiseen kompensaatioon ohjaavan lainsäädännön puut-
tuessa nojaa Helsingin kaavoituksen ekologisen kompensaation keino-
valikoima pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvityksineen, kaavakarttoi-
neen ja siihen liittyvine määräyksineen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 64 (152)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
11.12.2019

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

Kompensaation kehittäminen kaavoituksessa edellyttää ekologisen tie-
toperustan kehittämistä. Mittarien kehittäminen eri luonnonarvojen ja 
ekosysteemipalveluiden muodostaman kokonaisuuden arvottamiseksi 
ja kompensointimahdollisuuksien hahmottaminen vaatii jatkotyötä val-
takunnallisella tasolla. Lisäksi tarvitaan rakentamisen ja ylläpidon kei-
novalikoiman kehittämistä ja seuraamista.

Ekologisia arvoja kompensoivien toimenpiteiden saaminen osaksi koko 
suunnittelu- ja toteutusketjua vaatii kehittämistä. Tarvitaan lainsäädän-
töä, joka turvaa ekologiselle kompensaatiolle varatun rahoituksen oh-
jautumisen käytännön toimiin. Kaupunki voi kuitenkin itse edetä kokei-
luhankkeissa jo ennen asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä osana maankäytön suunnittelua voi-
daan soveltaa kompensaatiomenettelyn kaltaisia toimenpiteitä  raken-
tamisalueiden ulkopuolella. Helsingissä etsitään jokin tai joitakin kohtei-
ta joissa kaupungin omaa mallia ja käytäntöä ekologisesta kompensaa-
tiosta on perusteltua kehittää.

Kompensaatio kaavoituksessa

Voimassa oleva kaavoitusta koskeva lainsäädäntö (maankäyttö- ja ra-
kennuslaki) ei sisällä ekologista kompensaatiota koskevia säännöksiä. 
Kunta voi toteuttaa omaa vastuutaan luonnon monimuotoisuuden suo-
jelusta ryhtymällä luonnonarvoja edistäviin toimenpiteisiin omistamis-
saan kiinteistöissä. Kunta voi sisällyttää toimenpiteistä aiheutuvat kus-
tannukset kaavoittamiensa kiinteistöjen myyntiin. Kompensaation käyt-
täminen kaavoituksessa on kaavoittajan ja kaavan hyväksyvän tahon 
päätettävissä. Kaavamääräyksissä olevan kompensaatiovelvoitteen tu-
lee liittyä kaavassa osoitettuun aluevaraukseen ja alueen käyttötarkoi-
tukseen. 

Ekologinen kompensaatio Helsingissä

Yleiskaavatason kompensaatiota on Östersundomin yhteisessä yleis-
kaavaehdotuksessa. Kaavaehdotuksessa on määrätty ekologisen yh-
teyden kehitettävistä osista, joista on jatkosuunnittelussa laadittava eril-
linen suunnitelma ja toimenpiteet ekologisen yhteyden kehittämiseksi 
vastaamaan Natura 2000-alueen suojelun perusteena oleva lintulajien 
tarpeita. Tämä on edellytyksenä alueiden rakentamiselle ja koko kaa-
van hyväksyttävyydelle. 

Asemakaavoituksessa on odotettavissa samanlaisia tilanteita liito-ora-
vien tarvitsemien puustoisten latvusyhteyksien kehittämisessä, jotta 
nykyisin puistoisia alueita voidaan kaavoittaa rakentamiseen. Yhteyksiä 
ei välttämättä esitetä kaavamääräyksissä, vaan yhteyksistä huolehdi-
taan osana alueen esirakentamista. 
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Asemakaavoissa määrätään viherkerroinmenetelmällä korttelialueiden 
vihertehokkuudesta. Vihertehokkuuden tavoitetaso määritellään nu-
meerisena. Rakennusvalvonnan edellyttämä pihasuunnitelma ohjaa 
tontin rakentajaa säilyttämään tai istuttamaan tietyn määrän viherra-
kennetta. Menetelmä ohjaa toteutettavia hulevesiratkaisuja. Viherker-
toimen ei voida katsoa suoraan kompensoivan tiettyjen luontoarvojen 
häviämistä, mutta sillä voidaan vahvistaa jonkin ekologisesti merkittä-
vän yhteysalueen laatua. 

Helsinki omistaa paljon seudulliseen virkistyskäyttöön hankittuja maa-
alueita naapurikunnissa. Näiden pääosin metsäisten alueiden liittämi-
nen osaksi kansallispuisto- ja luonnonsuojeluverkostoa voidaan katsoa 
olevan suojeluhyvityskompensaatiota.

Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelmassa on esitetty hiilinielujen, ku-
ten metsien ja maaperän säilyttämistä. Uusien puiden istuttaminen 
kasvattaa myös hiilinielua. Näitä hiilinielutoimenpiteitä voidaan toden-
näköisesti kehittää ekologisesti toimiviksi kompensaatiotoimenpiteiksi.

Helsingin uhanalaisista luontotyypeistä on kerätty inventointitietoa. 
Luontotyyppien ennaltamiskelpoisuudesta on saatavissa tietoa ja nii-
den arvottaminen yhteismitallisilla kriteereillä on mahdollista. Suojelu- 
ja ennaltamishyvityksen käsitteet sopivat tähän aineistoon hyvin, joten 
tämä olisi yksi mahdollinen tapa kerätä tietoa ennaltamistarpeista kaa-
voituksen taustatiedoksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto, jossa on 
esitelty ekologinen kompensaatio käsitteenä ja kompensoinnin tapoja. 
Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka 
on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esitys ei ole valmistunut määräajassa, koska asian valmistelu toimialal-
la vei arvioitua pidemmän ajan ja asia jäi kaupunkiympäristölautakun-
nassa useamman kerran pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeile-
miseksi kaavoituksessa
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 799

HEL 2019-006111 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 569

HEL 2019-006111 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisia mal-
leja ekologiseen kompensaatioon, valmistelee ja kokeilee niistä toimi-
vimpia kaavoituksessa.

Ekologinen kompensaatio käsitteenä

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen toiminnasta 
luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä 
luonnon monimuotoisuutta toisaalla. EU:n biodiversiteettistrategiassa ja 
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toi-
mintaohjelmassa 2013 - 2020 on kirjattu kompensaatio yhtenä mahdol-
lisena lisäkeinona luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyt-
tämiseksi ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi.

Ekologinen kompensaatio luokitellaan taloudelliseksi ohjauskeinoksi, 
koska sen ohjausmekanismina on sisällyttää erilaisten ympäristöön 
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vaikuttavien hankkeiden kustannusten sisällyttämisessä tuotteiden hin-
toihin. 

Yhdysvalloissa ja Saksassa ekologinen kompensaatio otettiin käyttöön 
1970-luvulla maankäytön aiheuttamien haittojen hillitsemiseksi. Suo-
men lainsäädännössä ekologinen kompensaatio tunnetaan vain Natura 
2000-verkostoon liittyen. Natura 2000:ssa se nähdään viimeisinä kei-
noina hankkeen toteuttamiseksi, jos muita vaihtoehtoisia ratkaisuja ei 
ole.

Ekologinen kompensaatio on keino, johon turvaudutaan, jos haittaa 
luonnon monimuotoisuudelle ei ole muuten vältettävissä tai lievennet-
tävissä. 

Kompensaatiotoimien hyväksyttävyys edellyttää toiminnallista korvaa-
vuutta, mikä tarkoittaa, että toimien riittävyys ei määrity pinta-alallisesti 
vaan vaikuttavuuden mukaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta 
keskeiset kriittiset tekijät koskevat kohteiden ekologista korvattavuutta, 
hyvityksen ajoittumista ja aikaviivettä sekä epävarmuutta ekologisen ti-
lan parannustoimien biodiversiteettihyödyistä.

Ekologisen kompensoinnin tapoja

Ympäristöministeriön selvityksessä ”Luontotyyppien soveltuminen eko-
logiseen kompensaatioon Suomessa” vuodelta 2018 tuodaan esille 
kaksi kompensointitapaa: ennallistamishyvitys ja suojeluhyvitys. Ennal-
listamishyvitys tarkoittaa heikkolaatuisten kohteiden, kuten ojitetun 
suon, luonnontilan parantamista menetelmillä, jotka parantavat luonnon 
monimuotoisuutta. Suojeluhyvitys tarkoittaa jo olemassa olevan luon-
non monimuotoisuuden kannalta arvokkaan kohteen turvaamista pysy-
västi esimerkiksi luonnonsuojelualueena. Tällöin perusteluna on, että 
ilman suojelua kohteen arvot menetetään ja ovat uhattuna. Usein suo-
jeluhyvityksen kohteen on oltava pinta-alaltaan laajempi kuin heiken-
nettävän kohteen ja samoin kyseisen kompensaation ei tule vähentää 
tai korvata jo olevia luonnonsuojelutavoitteita. 

Valtioneuvoston selvityksessä ”Ekologisen kompensaation ohjauskei-
nojen kehittäminen” vuodelta 2018 esitellään kolme vaihtoehtoa ekolo-
giselle kompensaatiolle. Kaikissa vaihtoehdoissa on lähtöoletuksena jo 
luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltujen luontoarvojen kompensoin-
ti. Hankkeen aiheuttamat haitat suojelluille luontoarvoille sekä tarvitta-
vat kompensaatiotoimenpiteet on tarkoitus arvioida yhtenäisesti ympä-
ristöministeriön ohjeiden ja mittareiden pohjalta. Vaihtoehdot eroavat 
toisistaan kompensaation toteuttamisen tavoissa. Ensimmäisessä vaih-
toehdossa ne toteutetaan lupaehtojen kautta, toisessa kompensaatio-
maksun kautta ja kolmannessa kompensaatiotoimenpidetilauksena 
”luontoarvotuottajilta”. 
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Ekologinen kompensaatio kaavoituksessa

Valtioneuvoston selvityksessä tuodaan esille selkeästi, että nykyinen 
kaavoituslainsäädäntö (maankäyttö- ja rakennuslaki) ei sisällä ekolo-
gista kompensaatiota koskevia säännöksiä. Kaavoissa tulee ottaa 
huomioon biodiversiteetin suojelu ja virkistystarpeet, mutta laki ei edel-
lytetä aktiivista uusien luonnon toimintojen luomista tai parantamista.

Kunta voi oma-aloitteisesti päättää toteuttaa omaa vastuutaan luonnon 
monimuotoisuuden suojelusta ryhtymällä luonnonarvoja edistäviin toi-
menpiteisiin omistamissaan kiinteistöissä. Kunta voi sisällyttää toimen-
piteistä aiheutuvat kustannukset rakentamiseen eli kaavoittamiensa 
kiinteistöjen myyntihintoihin.

Kompensaatioiden käyttäminen kaavoituksessa on kaavoittajan ja kaa-
van hyväksyvän tahon päätösvallassa, ja ne perustuvat käytännössä 
vapaaehtoisuuteen. Kaavamääräyksissä olevan kompensaatiovelvoit-
teen on liityttävä kaavassa osoitettuun aluevaraukseen ja alueen käyt-
tötarkoitukseen. Haasteellista on, että maankäytön suunnittelun ja käy-
tännön toteutuksen välinen aika voi muodostua pitkäksi ja maanomista-
ja voi vaihtua.

Ekologinen kompensaatio Helsingissä

Valtakunnallisella tasolla luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltujen 
kohteiden kompensaatio näyttäytyy Helsingin näkökulmasta osin epä-
relevantilta ja osin haasteelliselta. Kaupunkitasolla niin kutsutun ekolo-
gisen minimitason säilyminen edellyttää yksittäisten pienien luonnon-
suojelualueiden lisäksi myös ekologisen verkoston kehittämistä. Ekolo-
gisen verkoston huomioimisesta on määrätty Helsingin yleiskaavassa 
2016 esimerkiksi uusilla metsäverkoston ja niittyverkoston käsitteillä. 
Helsingissä luonnonsuojelulailla ja vesilailla suojellut kohteet eivät ole 
useinkaan olleet ristiriidassa maankäytön suunnitelmien kanssa. Sen 
sijaan yksittäisten EU:n direktiivilajien suojelu on tuonut lisähaasteita 
kaavoitukselle: viime vuosina runsastunut liito-orava sekä lahokavio-
sammal esiintyvät usein ajankohtaisten asemakaavoitushankkeiden 
alueilla.

Yleiskaavatason kompensaatiosta Helsingissä esimerkiksi käy Öster-
sundomin yhteinen yleiskaavaehdotus. Siinä on määrätty ekologisen 
yhteyden kehitettävistä osista, joista on jatkosuunnittelussa laadittava 
erillinen suunnitelma ja toimenpiteet ekologisen yhteyden kehittämisek-
si vastamaan Natura 2000-alueen suojelun perusteena oleva lintulajien 
tarpeita. Tämä on edellytyksenä alueiden rakentamiselle ja koko kaa-
van hyväksyttävyydelle. 
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Jatkossa asemakaavoituksessa samankaltaisia tilanteita tulee vastaan 
jatkossa muun muassa liito-oravien tarvitsemien puustoisten latvusyh-
teyksien kehittämisessä, jotta nykyisin puustoisia alueita voidaan kaa-
voittaa rakentamiseen. Näitä uusia yhteyksiä ei välttämättä esitetä kaa-
vamääräyksissä, vaan yhteyksistä huolehditaan osana alueen esira-
kentamista. Koko kaupungin kattavan liito-oravien elinpiirien kartoitus 
maankäytön suunnittelun tueksi on tekeillä ja sen ensimmäinen vaihe 
valmistuu vuoden 2019 aikana.

Viherkerroinmenetelmällä määrätään asemakaavoissa korttelialueiden 
vihertehokkuudesta. Tällöin asemakaavassa määritellään korttelialueen 
vihertehokkuuden tavoitetaso numeerisena. Laadittava pihasuunnitel-
ma, jonka rakennusvalvonta vaatii osana lupamenettelyä, ohjaa tontin 
rakentajan säilyttämään tai istuttamaan tietyn määrän viherrakennetta 
tontilla kaavamääräyksen mukaisesti. Samoin menetelmä ohjaa toteu-
tettavia hulevesiratkaisuita. Viherkertoimen ei voi katsoa suoraan kom-
pensoivan tiettyjen luontoarvojen häviämistä, mutta sillä voidaan vah-
vistaa esimerkiksi jonkin ekologisesti merkittävän yhteysalueen laatua. 

Helsingin kaupunki omistaa myös paljon seudulliseen virkistyskäyttöön 
alun perin hankittuja maa-alueita naapurikunnissa. Näiden pääosin 
metsäisten alueiden liittäminen osaksi kansallispuisto- ja luonnonsuoje-
luverkostoa voidaan katsoa olevan suojeluhyvitys-kompensaatiota. 

Hiilineutraalin Helsingin toimenpideohjelmassa (HNH 2035) on esitetty 
hiilinielujen, kuten metsien ja maaperän, säilyttämistä. Uusien puiden 
istuttaminen kasvattaa myös hiilinielua. Näitä hiilinielutoimia voidaan 
todennäköisesti kehittää ekologisesti toimiviksi kompensaatiotoimenpi-
teiksi, jos tähän näkökulmaan kiinnitetään tarpeeksi aikaisessa vai-
heessa huomiota.

Helsingin uhanalaisista luontotyypeistä on kerätty inventointitietoa 
Suomen ympäristökeskuksen laatiman jaottelun ja kriteeristön mukai-
sesti vuosina 2017-19. Työ on noin puolivälissä, ja siinä on löydetty 
paljon uhanalaisia luontotyyppejä, joiden luonnontilaisuus ja edusta-
vuus ovat kuitenkin keskimäärin melko heikkoa. Luontotyyppien ennal-
listamiskelpoisuudesta on saatavissa tietoa, ja niiden arvottaminen 
kohtalaisen yhteismitallisilla kriteereillä on mahdollista. Suojelu- ja en-
nallistamishyvityksen käsitteet sopivat tähän aineistoon hyvin, joten 
tämä olisi yksi mahdollinen tapa kerätä tietoa ennallistamistarpeista 
kaavoituksen taustatiedoksi.

Ekologisen kompensaation mahdolliset mallit Helsingin maankäytön suunnittelussa

Kaupunki pitää yllä ajantasaista luontotietojärjestelmää ja sen sisältö 
huomioidaan kaavoituksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 pykälän 
mukaan kaavoituksen on vaalittava luonnonympäristöä ja vältettävä 
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siihen liittyvien erityisten arvojen hävittämistä. Kaavoissa tehdään jat-
kuvasti ekologisiin arvoihin kohdistuvien haittojen välttämistä ja lieven-
tämistä muun muassa korttelialueiden ja viheralueiden rajausta määrit-
telemällä. Asemakaavojen määräyksissä on vakiintuneessa käytössä 
viherkerroinmääräys, säilytettävää ja istutettavaa kasvillisuutta sekä 
hulevesien hallintaa koskevia määräyksiä. Lisäksi on mahdollisuus 
käyttää määräyksiä muun muassa ekologisista yhteyksistä, pienvesistä 
ja latvusyhteyksistä. Ekologiseen kompensaatioon ohjaavan lainsää-
dännön puuttuessa Suomesta nojaa Helsingin kaavoituksen ekologisen 
kompensaation keinovalikoima pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvi-
tyksineen, kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen.  

Kompensaation kehittäminen kaavoituksessa edellyttää ekologisen tie-
toperustan kehittämistä. Mittarien kehittäminen eri luonnonarvojen ja 
ekosysteemipalveluiden muodostaman kokonaisuuden arvottamiseksi 
ja kompensointimahdollisuuksien hahmottaminen vaatii jatkotyötä val-
takunnallisella tasolla. Lisäksi tarvitaan rakentamisen ja ylläpidon kei-
novalikoiman kehittämistä ja seurantaa.  

Ekologisia arvoja kompensoivien toimenpiteiden saaminen osaksi koko 
suunnittelu- ja toteutusketjua vaatii kehittämistä. Rakentamishankkeis-
sa ei ole nykyisin mahdollisuutta toteuttaa kompensoivia toimenpiteitä 
rakentamisalueen ulkopuolella, koska rahoitus ei välttämättä kohdistuisi 
viheralueiden ja luontoalueiden ekologisiin kompensaatioinvestointei-
hin, jotka sijaitsevat varsinaisen rakennus-alueen ulkopuolella.
Tarpeellinen askel olisi lakimuutos, jolla turvataan ekologiselle kom-
pensaatiolle varatun rahoituksen ohjautumista käytännön toimiin. Kau-
punki voi kuitenkin itse edetä kokeiluhankkeissa jo ennen lakimuutok-
sia.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä osana maankäytön suunnittelua voi-
daan soveltaa kompensaatiomenettelyn kaltaisia toimenpiteitä  raken-
tamisalueiden ulkopuolella. Helsingissä etsitään jokin tai joitakin kohtei-
ta joissa kaupungin omaa mallia ja käytäntöä ekologisesta kompensaa-
tiosta on perusteltua kehittää.

Käsittely

12.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: 
Kappale 22: Tarpeellinen askel olisi lakimuutos, jolla turvataan ekologi-
selle kompensaatiolle varatun rahoituksen ohjautumista käytännön toi-
miin. Kaupunki voi kuitenkin itse edetä kokeiluhankkeissa jo ennen la-
kimuutoksia.
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Kappale 23: Kaupunkirakenteen tiivistyessä osana maankäytön suun-
nittelua voidaan soveltaa kompensaatiomenettelyn kaltaisia toimenpi-
teitä  rakentamisalueiden ulkopuolella. Helsingissä etsitään jokin tai joi-
takin kohteita joissa kaupungin omaa mallia ja käytäntöä ekologisesta 
kompensaatiosta on perusteltua kehittää.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

05.11.2019 Pöydälle

29.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 374
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2019-012940, 2019-012941, 2019-012943, 2019-012944, 2019-012945

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentoaseman lento-
toiminnan jatkamisesta kunnes ko. alueen asemakaava on vahvis-
tettu

 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite demokratialähettiläs-toiminnan 
mahdollisuuksien selvittämisestä

 valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite petoeläinten pesimisen tu-
kemisesta

 valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite Helsingin ilmastohätätilajulis-
tuksesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Rastilan kentän jäädyttämi-
sestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 364
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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§ 365
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Satu Silvo och Marcus Rantala valdes till protokolljustera-
re med ledamöterna Jaana Pelkonen och Leo Stranius som ersättare.

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

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Satu Silvo och 
Marcus Rantala till protokolljusterare med ledamöterna Jaana Pelko-
nen och Leo Stranius 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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§ 366
Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser 
för bindningar

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de förtroendevaldas och tjänsteinneha-
varnas redogörelser för bindningar som avses i 84 § i kommunallagen.

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i 84 § 
2 mom. i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar 
när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag 
och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för be-
tydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av bety-
delse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelserna för bindningar lämnas till revisionsnämnden, som 
övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för 
fullmäktige minst två gånger om året. Den redogörelseskyldige ansva-
rar själv för inlämnandet av redogörelsen för bindningar. Redogörelsen 
ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till 
sin förtroendepost eller sitt uppdrag. Personen är också skyldig att utan 
dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna och korrigera felaktiga 
uppgifter.
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Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det all-
männa datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmel-
serna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av 
skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om per-
sonen strykas ur registret och datanätet.

De redogörelseskyldiga

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller borgmästaren, bi-
trädande borgmästare, alla andra ledamöter och ersättare i stadssty-
relsen, ledamöter och ersättare i stadsstyrelsens sektioner, stadsfull-
mäktiges ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordfö-
rande för nämnder och sektioner samt ledamöter och ersättare i 
stadsmiljönämnden och dess sektioner.

Enligt Helsingfors stads rättstjänst är följande tjänsteinnehavare skyldi-
ga att lämna en redogörelse för sina bindningar: föredragandena för 
stadsstyrelsen och dess sektioner och personerna som utses till deras 
ersättare, personerna som är föredragande i nämnderna och deras 
sektioner och personerna som utses till deras ersättare. Att vara ersät-
tare för föredragandens ersättare gör inte personen skyldig att lämna 
en redogörelse för sina bindningar, om personen i fråga i praktiken ald-
rig är föredragande.

Läget angående redogörelserna om bindningar vid Helsingfors stad 19.11.2019

Det finns 104 redogörelseskyldiga förtroendevalda. Uppgifterna om re-
dogörelserna finns i bilaga 1. Det finns 128 redogörelseskyldiga tjäns-
teinnehavare. Tjänsteinnehavarnas meddelade uppgifter utgör bilaga 2.

De uppdaterade redogörelserna för bindningar publiceras på stadens 
internetsida på adressen https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallin-
to/paatoksenteko/muutoksenhaku-paatoksiin/sidonnaisuusilmoitukset/

Föredragande
Revisionsnämnden

Upplysningar
Vilma Lamminpää, controller, telefon: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, revisionsdirektör, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1 Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019
2 Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset 19.11.2019

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 19.11.2019 § 79

HEL 2017-011969 T 00 01 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja vi-
ranhaltijoiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti saattaa sidonnaisuusilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi. 

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

14.11.2017 Ehdotuksen mukaan

19.06.2019 Enligt förslaget

12.12.2018 Enligt förslaget

20.06.2018 Enligt förslaget

13.12.2017 Enligt förslaget

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi
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§ 367
Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Kaisa Hernberg avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsstyrelsen

 valde Reetta Vanhanen till ledamot i stadsstyrelsen för den mandat-
tid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Reetta Vanhanen till ledamot i stads-
styrelsen på förslag av ledamoten Kaisa Hernberg.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 24.11.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Kaisa Hernberg avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsstyrelsen

 väljer _______________ till ledamot i stadsstyrelsen för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.
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Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 186) Kaisa Hernberg (Gröna) till le-
damot i stadsstyrelsen för den mandattid som börjat i juni 2019. Kaisa 
Hernberg anhåller (24.11.2019) om avsked från förtroendeuppdraget 
som ledamot i stadsstyrelsen samtidigt som hennes period som full-
mäktigegruppsordförande slutar.

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 stadsstyrelsen med stöd av 73 § i kom-
munallagen.

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 Eroilmoitus 24.11.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 813

HEL 2019-012232 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______________ jäseneksi kaupunginhallitukseen vuo-
den 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 368
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

HEL 2019-011721 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Tommi-Juhani Jokinen avsked från förtroendeuppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 valde Lukas Korpelainen till ny ersättare (personlig ersättare för 
Bicca Olin) i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den 
mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 11.11.2019

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 (§ 275) Tommi-Juhani Jokinen (Grö-
na) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den 
mandattid som börjar år 2017. Tommi-Juhani Jokinen anhåller 
(11.11.2019) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kul-
tur- och fritidsnämndens ungdomssektion på grund av flyttning från or-
ten.
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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 11.11.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Ungdomssektionen
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 817

HEL 2019-011721 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Tommi-Juhani Jokiselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalauta-
kunnan nuorisojaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Lukas Korpelaisen varajäseneksi (Bicca Olinin henkilökoh-
tainen varajäsen) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

25.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 369
Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen 
för år 2018

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna bilagan till detta ärende med en 
utredning om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärde-
ringsberättelsen för år 2018.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
mer heltäckande tillgodose revisionsnämndens krav för att ut-
veckla de tjänster som stöder närståendevården. (Anna Vuorjoki)

Behandling

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Dan Koivulaakso 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
mer heltäckande tillgodose revisionsnämndens krav för att ut-
veckla de tjänster som stöder närståendevården.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att mer heltäckande tillgodose revisionsnämndens krav för att utveckla 
de tjänster som stöder närståendevården.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Alviina Alametsä, Outi Alanen, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte 
Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
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Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaa-
ra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Elina Moisio, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohi-
salo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, 
Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Ur-
ho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Sinikka Vep-
sä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 4
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Hannu Oskala, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 4
Joel Harkimo, Abdirahim Husu Hussein, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Anna Vuorjokis förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Kesänen, riskhanteringsexpert, telefon: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen och de berörda nämnderna gav i maj utlåtanden till re-
visionsnämnden om åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna 
i utvärderingsberättelsen för år 2018. I dessa utlåtanden uppgavs det 
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vilka åtgärder stadskansliet och sektorerna hade för avsikt att vidta 
med anledning av utvärderingsberättelsen.

Stadsfullmäktige beslutade 19.6.2019 i enlighet med revisionsnämn-
dens förslag anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 
2018 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och de berörda nämnderna 
gett om denna och uppmanade stadsstyrelsen att före utgången av de-
cember 2019 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de 
instanser som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga 
hade vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen.

De åtgärder som stadskansliet och sektorerna vidtagit med anledning 
av åtgärdsrekommendationerna och -uppmaningarna i utvärderingsbe-
rättelsen anges i den bifogade utredningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Juha Kesänen, risk management expert, telefon: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen toimenpiteistä

Bilagematerial

1 Utvärderingsberättelse 2018

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Fostrans- och utbildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Stadsmiljösektorn
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 814

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslis-
tan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen joh-
dosta suoritetuista toimenpiteistä.

20.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36117

juha.kesanen(a)hel.fi

Stadsfullmäktige 19.06.2019 § 208

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige

1 antecknade revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018 
och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna i fråga gett 
om denna

2 uppmanade stadsstyrelsen att före utgången av december 2019 
förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer 
som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har 
vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3 antecknade revisionsberättelsen 2018
4 godkände bokslutet på basis av uppgifterna i revisionsberättelsen
5 beviljade de redovisningsskyldiga som handhaft stadens förvaltning 

och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 på basis av det 
som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet.

Behandling

19.06.2019 Enligt förslaget

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige som förfarande 
att diskussionen om ärendena 7 och 8 på föredragningslistan förs sam-
tidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framstäl-
las under diskussionen.

Föredragande
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Revisionsnämnden

Upplysningar
Minna Tiili, utvärderingschef, telefon: 310 36545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, revisionschef, telefon: 310 36580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 50

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä
päättäisi

− merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten 
lautakuntien lausunnot

− kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toi-
minnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi-
kertomuksen johdosta

− merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2018
− hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpää-

töksen
− myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyy-

destä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2018 kau-
pungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

02.04.2019 Ehdotuksen mukaan

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili(a)hel.fi
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 100

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon tar-
kastuslautakunnan arviointikertomukseen:

Arviointikertomuksen kohta 7.3: Toimeentulotuen siirto Kelaan

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
varmistaa työnjaon selkeys Kelan kanssa ja varmistaa, että asiakkaan 
kohtaamiseen sosiaalityössä on riittävästi aikaa Kela-siirron alkuperäis-
ten tavoitteiden mukaisesti.”

Sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty yhteistyötä Kelan Eteläisen 
vakuutuspiirin kanssa pääkaupunkiseudun tasoisessa ohjausryhmässä 
ja sen alatyöryhmissä (kumppanuustyöryhmä, asiakaspalvelun ja ratka-
isutyön yhteistyöryhmä sekä huoliseulan kehittämisryhmä). Ryhmien 
tavoitteena on kehittää Kelan ja pääkaupunkiseudun (PKS) kuntien 
välistä yhteistyötä tunnistamalla asiakastarpeet ja selventämällä asia-
kasohjausta ja -prosesseja sekä käymällä läpi ongelmakohtia asiaka-
styössä ja Kelan päätöksenteossa konkreettisella tavalla. 

Kumppanuusryhmä on kehittänyt PKS-kuntien ja Kelan asiakaspal-
velun yhteisen Saate-lomakkeen. Kelan, kuntien ja PRO SOS -hank-
keen yhteistyönä on kehitetty Kelan käyttöön huolen tunnistamisen 
mallia, jonka avulla Kelan työntekijä paremmin tunnistaisi erityistä tu-
kea tarvitsevat asiakkaat ohjattavaksi kunnan sosiaalityöhön. Yhteisen 
asiakaspalvelun mallia on kehitetty muun muassa Kalasataman ja Vu-
osaaren terveys- ja hyvinvointikeskusten yhteyteen.

Esimiestason yhteistyötä halutaan kehittää, ja ensimmäinen yhteinen 
esimiesareena Kelan ja PKS-kuntien kanssa pidettiin 12.4.2019. On 
myös aloitettu pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan yhteisen pilotin su-
unnittelu.

Sosiaali- ja terveystoimen toimeentulotukeen liittyvä ohjeistus on päivi-
tetty. "Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki" -pysyväisohje hy-
väksyttiin 14.11.2018, ja toimintaohje ”Toimeentulotuen päätöksente-
koon liittyvä yhteistyö eri ammattiryhmien välillä” on menossa 
päätöksentekoon. 

Sosiaali- ja terveystoimi on myös aktiivisesti vaikuttanut yhdessä mui-
den kuntien kanssa Kelan toimeentulotuen etuusohjeen sisältöihin ja 
yhteistyökäytäntöihin Kuntaliiton hallinnoimassa yhteistyöverkostossa.
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Aikuissosiaalityön prosesseja on kehitetty Aiso suunta -kehittämissu-
unnitelman toimenpiteiden avulla perustoimeentulotuen Kela-siirrosta 
lähtien. 

Tavoitteena on kehittää ja systematisoida asiakkaaksi tulon prosessia 
sekä nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan alkuvaiheen palvelua. Satun-
naisten asiakkaiden tai vain neuvontaa ja ohjausta tarvitsevien asiakka-
iden palvelutarpeeseen vastataan sosiaalineuvonnalla ja front desk -
kokeiluilla, jossa asiakkaat saavat matalalla kynnyksellä palvelua ilman 
ajanvarausta. Sosiaalialan työntekijät voivat keskittyä työssään suunni-
telmalliseen ja pitkäkestoisempaan sosiaalityöhön niiden asiakkaiden 
kohdalla, jotka sitä tarvitsevat.

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen tulee pitää 
toimeentulotuen omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seura-
ta sen toteutumista säännöllisesti sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaisesti.”

Toimeentulotukityön omavalvontasuunnitelma on päivitetty 1.3.2019 ja 
se löytyy sosiaali- ja terveystoimen internet-sivuilta: 
https://www.hel.fi/static/sote/omavalvontasuunnitelmat/peso/toimeentu-
lotuki-omavalvonta.pdf. 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan säännöllisesti.

Arviointikertomuksen kohta 8.1.: Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen 
piiriin

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee 
olemassa olevia toimintoja järjestämällä ja tarvittaessa resursointia li-
säämällä perustaa lasten ja nuorten lieviä ja keskivaikeita mielenter-
veysongelmia arvioiva ja hoitava yksikkö, joka lisäksi toimii jatkohoito-
paikkana erikoissairaanhoidolle. Sosiaali- ja terveystoimialan tulee teh-
dä yhteistyötä lääkärien rekrytointiongelmien helpottamiseksi lasten- ja 
nuorisopsykiatriassa. Lääkäripulasta tulee aktiivisesti viestittää sosiaali- 
ja terveysministeriöön lääkärien koulutusmäärien lisäämiseksi ja lasten- 
ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi 
jatkossa. 

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan tulee tehdä yhteistyötä HUSin las-
ten- ja nuorisopsykiatrian kanssa lähetekäytännön sujuvoittamiseksi 
lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluissa, jotta hoitoonpääsy no-
peutuu, tehdä yhteistyötä HUSin nuortenpsykiatrian kanssa työnjaon 
selkiyttämiseksi erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa ja kehittää 
lastensuojelun palveluja yhteistyössä HUSin nuorisopsykiatrian kanssa 
siten, että apua tarvitseville nuorille voidaan tarjota hoitoa viipymättä 
eikä heitä jouduta tarpeettomasti sijoittamaan hoidon puutteen takia.”
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Perhekeskustoiminnan keskeinen tavoite on turvata asiakkaalle tar-
peen mukainen ja oikea-aikainen palvelu ja tuki. Moniammatillisen 
työskentelyn perusta ovat erityistyöntekijöiden osaamisen ja resurssien 
oikea kohdentaminen sekä selkeät hoito-ja palveluprosessit. Moniam-
matillisen työskentelyn avulla kyetään paremmin tunnistamaan erilaiset 
kehitys- ja oppimisvaikeudet aiemmin ja kohdentamaan lapselle ja nuo-
relle sekä perheelle riittävää tukea varhaisemmassa vaiheessa. Kasva-
tus- ja perheneuvonnan (perheneuvola) tehtävänä oleva vanhemmuu-
den tukeminen ja perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen ovat 
psykososiaalisen tuen muotoja, joiden tavoitteena on tukea lasten, nu-
orten ja perheiden mielenterveyttä. Neuropsykologista osaamista ja 
asiantuntemusta vahvistetaan henkilöstön koulutuksilla perhe- ja sosi-
aalipalveluissa. Koulutuksista on tehty koulutussuunnitelma, ja kou-
lutukset alkavat syksyllä 2019.

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille on tarjottu jo vu-
odesta 2002 lähtien terveydenhoitajien tapaamisia ensin yhteispalvelu-
pisteissä, sittemmin Työvoiman palvelukeskuksessa, Ohjaamossa ja 
nyt viimeksi lastensuojelun jälkihuollon ja nuorten työpajojen nuorille. 
Kaupunginhallituksen kahden miljoonan euron erillismäärärahan turvin 
on meneillään kokeilu liikkuvasta mielenterveystiimistä, joka tarjoaa ta-
paamisia muun muassa Ohjaamon, tiettyjen oppilaitosten, nuorten so-
siaalityön ja jälkihuollon asiakkaille. 

Nuoret eivät pääasiassa hakeudu terveysasemalle mielenterveysong-
elmien vuoksi. Lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta on erittäin 
tärkeää, että yhteistyössä HUSin kanssa kyetään etenemään konkreet-
tisiin toimenpiteisiin, erityisesti kotona asuvien nuorten nuorisopsykia-
tristen palveluiden kehittämisessä ja vahvistamisessa. Nuorisoasema 
on tärkeä toimija 13‒23-vuotiaiden nuorten mielenterveys- ja päihde-
palveluissa. Nuorisoaseman resursointia ja palvelun saavutettavuutta 
lisätään vuoden 2019 aikana. Lisäksi perustetaan uusi matalan kyn-
nyksen mielenterveys- ja päihdepiste, jonka kautta myös nuoret 
saavuttavat uuden helpon väylän neuvonnan ja palvelujen piiriin. Nuo-
risoaseman kehittäminen on osa lasten ja nuorten varhaisen tuen ja 
mielenterveyspalvelujen palveluketjun monialaista kehittämistä. 

Vuonna 2019 Helsingin sosiaali- ja terveystoimen, HUSin sekä kasva-
tus- ja koulutustoimen kanssa konseptoidaan yhteinen palvelu- ja pro-
sessiketju lapsen varhaisen tuen tarpeen sekä nuorten mielentervey-
songelmien havainnointiin ja hoitoon. Rakennamme yhdessä myös yli 
12-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveystyön palvelut ja toimin-
tamallit, ja riskiryhmässä olevat nuoret kiinnitetään hoitopolkuun. Näi-
den molempien toimenpiteiden toteuttamiseksi on menossa valmistele-
vien työryhmien nimeäminen. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmia 
tullaan tarkastelemaan organisaatio- ja sektorirajat ylittävänä ilmiönä, ei 
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ainoastaan sairautena. Ilmiöpohjaisen palveluketjunrakentaminen yh-
dessä tarjoaa välineen koota organisaatioriippumattomasti yhteen ilmi-
ön vaatimat toimenpiteet ja mahdollistaa toimijoiden ohjauksen ja tie-
dolla johtamisen.

Lääkäreiden puute on vakava haaste tällä hetkellä. Sosiaali- ja ter-
veystoimialalla on käynnistynyt Lääkäreiden saatavuuden ja pysyvyy-
den edistäminen -hanke terveysasemien ja sisätautien poliklinikan pal-
velussa vuosina 2019‒2021. Lasten ja nuorten lääkäripalvelut kuuluvat 
terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -palveluun. 

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää mahdollisuus pa-
rantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta lisäämällä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon psykiatrisia sairaanhoitajia ja vii-
meistään psykiatrista hoitoa edellyttävissä tilanteissa yhteistyössä ni-
metä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö, joka koordinoi pal-
veluja ja vastaa tiedonkulusta.” 

Varhaisen tuen palveluita kehitetään vastaamaan lapsille ja nuorille, 
joille eivät psykologin (esimerkiksi koulupsykologin) käynnit riitä, vaan 
jotka tarvitsevat psykoterapiaa tai hoidollista tukea, vertaisryhmää tai 
ryhmämuotoista toiminnallista tukea.

Opiskeluterveydenhuollossa on seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa 
tietyissä oppilaitoksissa. Osan viikosta he ovat Mechelininkadun yhtei-
sessä työpisteessä palvellen kaikkia opiskelijoita. Lisäksi kaupunginhal-
lituksen erillismäärärahan 2ME-kokeiluna on keväästä 2018 lähtien liik-
kuva mielenterveystiimi, johon kuuluu psykologi, kaksi psykiatrista sai-
raanhoitajaa ja sosiaaliohjaaja. Terveydenhoitajat ovat merkittävässä 
asemassa, kun nuoria ohjataan mielenterveyspalveluihin. Tarkoitukse-
na on kouluttaa oppilashuollon henkilöstöä KKT (kognitiivinen käyt-
täytymisterapia) -menetelmään syyskaudella 2019. Lyhytkestoinen 
menetelmä on osoitettu toimivaksi osaksi matalan kynnyksen palveluja.

Arviointikertomuksen kohta 8.2: Lasten ja nuorten pääsy kuntoutusterapioiden piiriin

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee va-
hvistaa lasten ja nuorten kuntoutuspalveluja vastaamaan kysyntää eri 
alueilla, perustaa monialainen kuntoutusryhmä lasten ja nuorten kun-
toutuksen suunnittelua ja toteutusta varten sekä vahvistaa neuropsyko-
logista kuntoutusosaamista lasten ja nuorten palveluissa.”

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että lasten ja 
nuorten kuntoutuksessa fysioterapiaa on tällä hetkellä saatavilla hyvin. 
Fysioterapiassa pienet lapset ja kotihoidon asiakkaat on priorisoitu 
kahdeksi tärkeimmäksi asiakasryhmäksi. Työikäisen väestön palveluja 
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on johdonmukaisesti kehitetty neuvonta- ja ryhmäpainotteiseksi ja 
käynnistetty sähköinen asiointi ja etäfysioterapia.   

Lasten toimintaterapia kehittää järjestelmällisesti omia, sisäisiä työs-
kentelytapoja ja -malleja siten, että palvelu on vaikuttavaa, oikea-aika-
ista ja kohdentuu sitä eniten tarvitseville. Lasten toimintaterapiapal-
velun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Kehittämistyön tavoitteena 
tulee olla tarjottavien toimintaterapiapalveluiden tehostaminen.

Noin viisi prosenttia vastaanotetuista lapsista lähetetään erikoissai-
raanhoitoon. Hoidon tuloksellisuutta seurataan kontrollikäynneillä eriko-
issairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, joissa on käytössä yh-
teiset mittarit. Hoitoketju toimii sujuvasti ja helpottaa perusterveyden-
huollon toimintaa.

Perhekeskuksessa toteutetaan pienten lasten fysioterapian lisäksi 
myös äitiysfysioterapiaa, joka on selkeästi kasvavaa toimintaa.

Helsingin kaupunki on hoitanut lasten toimintaterapian vuoteen 2013 
asti ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Vuodesta 2013 al-
kaen toimintaterapia on toteutettu omana toimintana. Tällä hetkellä va-
kansseja on kymmenen, joka mahdollistaa toimintaterapiapalvelun tuot-
tamisen 3‒6-vuotiaille lapsille. 

Osa toimintaterapian tarpeesta voidaan hoitaa kustannustehokkaimmin 
lapsen omassa toimintaympäristössä jo silloin, kun lapsen pulmat olivat 
lieviä. Varhaiskasvatuksessa toimintaterapeutit voivat toteuttaa toimin-
taterapiaa suoraan lapsen lähiympäristössä tehokkaammin ohjau-
styönä. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä päivähoidon (varhaiskasva-
tuksen opettajat, erityisopettajat) kanssa, joka mahdollistaa kuntoutta-
vien toimintatapojen juurruttamisen varhaiskasvatukseen sekä matalan 
kynnyksen palvelun. Tämä osaltaan vähentää toimintaterapian lähete-
painetta, jolloin resursseja vapautuu toimintaterapiaryhmien järjestämi-
selle sekä pidempien, ohjauksellisten terapiajaksojen toteuttamiselle 
sisäisenä toimintana. Lisäksi lähetepaineen väheneminen mahdollistaa 
lasten toimintaterapia-arvioiden tarjoamisen kouluikäisille helsinkiläisil-
le. Toimintaterapian puuttuminen kouluikäisille on haaste etenkin sillo-
in, kun toimintaterapiaa tarvitaan osana lapsen moniammatillisen pal-
velutarpeen sekä hoidon ja tuen arviointia.     

Lasten toimintaterapia kehittää järjestelmällisesti omia, sisäisiä työs-
kentelytapoja ja -malleja siten, että palvelu on vaikuttavaa, oikea-aika-
ista ja kohdentuu sitä eniten tarvitseville. Lasten toimintaterapiapal-
velun kehittäminen on vasta alkuvaiheessa. Kehittämistyön tavoitteena 
tulee olla tarjottavien toimintaterapiapalveluiden tehostaminen.  
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Perhekeskuksen, terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja monipuolisen pal-
velukeskuksen toimintamalleissa kehitetään moniammatillista yhtei-
styötä, yhtenäisiä palvelutarpeen arvioinnin kriteerejä ja saumattomia 
hoitopolkuja. Moniammatillisessa yhteistyössä on mahdollista huomioi-
da paremmin toimintaterapian osalta yhtenäiset konsultaatioon, hoitoon 
ohjaamiseen ja kuntoutukseen pääsyn kriteerit ja hoitopolut.

Arviointikertomuksen kohta 8.3: Omaishoitoa tukevien palvelujen laatu ja riittävyys

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee pa-
rantaa yli 64-vuotiaiden omaishoidettavien hoidon laatua omaishoitajan 
lakisääteisen vapaan aikana sekä ympärivuorokautisessa hoidossa et-
tä kotiin annettavana palveluna ja laajentaa kotiavustajapalvelu ilta-ai-
kaan tai kehittää uusia kotiin annettavan palvelun muotoja. Lisäksi so-
siaali- ja terveystoimialan tulee parantaa omaishoidon palveluiden 
saatavuutta järjestämällä kuljetus palvelun piiriin esimerkiksi taksisete-
lin avulla ja tiedottaa entistä laajemmin omaishoitajana toimimisen 
mahdollisuuksista, erityisesti työssäkäyville.” 

Omaishoitoa tukevien palvelujen laadun ja riittävyyden arvioinnin tau-
stalla on kaupungin talousarvio 2018, jonka mukaan sosiaali- ja ter-
veystoimialalla kehitetään omaishoitoa ja sen osuutta. Lisäksi omaisho-
idon houkuttelevuutta pyritään kasvattamaan muiden hoitomuotojen 
rinnalla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että omaishoidon osuus on hieman nouss-
ut vuodesta 2017 ja että omaishoidon palvelut ovat pääosin riittävät, 
mutta vapaa- ja sijaishoitojärjestelmä ei toimi tarkoitetulla tavalla. 

Kuten arviointikertomuksessa todetaan, kaupunki järjestää omaishoita-
jien palveluja enemmän kuin laki edellyttää ja palvelut ovat pääosin riit-
tävät. Vuoden 2018 omaishoitajakyselyn mukaan 71 prosenttia 
omaishoitajista oli tyytyväisiä palvelukokonaisuuteensa. Tuloksessa oli 
kahden prosenttiyksikön nousu verrattuna vuoden 2013 kyselyyn. 
Omaishoidon houkuttelevuutta on pyritty lisäämään muun muassa 
1.1.2018 käyttöön otetuilla uusilla omaishoidon tuen myöntämisperus-
teilla. Omaishoidon houkuttelevuuteen vaikuttavat myös muuttuvat yh-
teiskunnalliset tilanteet ja näkemykset hoivavastuusta, jolloin omaisiaan 
hoitavien omaishoitajien määrä saattaa laskea omaishoidon hyvistä 
palveluista huolimatta.

Omaishoitajat käyttivät vuonna 2018 hieman enemmän lakisääteisiä 
vapaapäiviään kuin vuonna 2017. Asiakasta kohti käytettiin keskimää-
rin yksi lakisääteinen vapaapäivä enemmän vuodessa. Omaishoitajat, 
jotka eivät käytä lakisääteisiä vapaapäiviään, kertoivat omaishoitokyse-
lyissä syiksi muuan muassa, että lakisääteiselle vapaapäivälle ei ole 
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vielä tarvetta ja että heidän läheisensä hoitavat vapaapäivien aikaisen 
hoidon. 

Tarkastuslautakunta viittaa vuoden 2018 omaishoitajakyselyyn ja ar-
vioi, että 70 prosenttia on tyytymättömiä kotiin annettavaan hoitoon, jo-
ka toteutetaan palvelusetelillä. Omaishoitokyselyssä ei kuitenkaan 
kysytty tyytyväisyyttä palvelusetelillä annettaviin palveluihin, vaan 
kysymys kuului ”Oletteko tyytyväinen läheisenne hoitoon kotiin an-
nettavana palveluna vapaapäivienne aikana?”. Omaishoitajat ovat kui-
tenkin voineet toisaalta arvioida sijaisomaishoitoa, jossa omaishoito-
perhe itse järjestää hoitajan kotiin tai toisaalta palvelusetelijärjestelmää, 
jonka ikääntynyt omaishoitaja on voinut kokea hankalana.

Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon kehittämi-
nen jatkuu edelleen. Useissa lyhytaikaishoidon yksiköissä ollaan syk-
syllä 2019 käynnistämässä omaishoitoperheille suunnattu kuntoutus-
menetelmien kehittämisprojekti. Omaishoitajan valinnanvapautta va-
paapäivien järjestämistavoissa kehitetään henkilökohtaisen budjetin 
kokeilun avulla, jos kaupunginvaltuusto antaa kokeilulle luvan. Hen-
kilökohtaisen budjetin avulla omaishoitoperhe voi hankkia hoitajan koti-
in myös ilta-aikaan. Nykyisin käytössä olevaa kotiavustajapalvelua on 
voinut saada myös ilta-aikaan. 

Pienituloisilla (kahden hengen talouden bruttotuloraja 3 117 euroa/kk) 
on oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen. Asiakkaan 
kokonaistilanteen arvioinnin perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan 
hyväksymät tulorajat voidaan myös ylittää. Taksisetelien käyttö ei ole 
hankintalain mukaan mahdollista, koska julkiset hankinnat pitää kilpai-
luttaa niiden arvon ylittäessä 60 000 euroa. 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:llä on asiantuntemusta työs-
säkäyvien omaishoitajien tarpeista. Yhteistyössä heidän kanssaan ko-
koamme kaupungin omaishoitoon liittyville internetsivuille tietopaketin 
työssäkäyville omaishoitajille ja suunnittelemme uusia toimintatapoja 
myös ikääntyneiden omaishoitoperheiden tukemiseksi.

Arviointikertomuksen kohta 8.4: Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

”Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimialan tulee yh-
dessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa järjestää potenti-
aalisille tuottajille tarvittaessa mahdollisuus tutustua palveluun etukä-
teen siten, että tuottajat kykenevät tekemään realistisen tarjouksen. Li-
säksi sosiaali- ja terveystoimialan tulee kuntalaisille suunnattujen asia-
kaspalvelujen kilpailutuksissa varmistaa, että sopimuksen seuranta ja 
järjestetty siten, että tilaaja, tuottaja ja asiakkaat tuntevat laadunvalvon-
taprosessin.”
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Arviointikertomuksessa arvioinnin kohteena olivat vuonna 2014 kilpailu-
tetut lääkeannosjakelupalvelu ja palvelutalojen ruokapalvelut, vuonna 
2016 kilpailutetut kotihoidon kauppapalvelu, kotiateriapalvelu ja ateria-
automaattipalvelu sekä vuonna 2018 kilpailutettu kouluruokailu.

Laadulliset edellytykset tuottajille esitetään palvelukuvauksissa. Tar-
kastuslautakunta toteaa, että ostettujen palveluiden palvelukuvaukset 
olivat pääsääntöisesti riittäviä, sisältäen runsaasti edellytyksiä tuottajille 
laadun osoittamiseksi. Toisaalta kertomuksessa todetaan, että ainoas-
taan ruokapalveluiden osalta palvelukuvaukset olivat niin kattavia, että 
tilaajalle ja tuottajalle ei muodostunut erilaisia käsityksiä palvelun sisäl-
löstä.

Tilaaja seurasi sopimustuottajan tilaajavastuuvelvoitteita säännöllisesti, 
ja tuottajavelvoitteiden täyttymistä seurattiin useimmiten hankintatoi-
messa. Tarkastuslautakunnan mukaan muu valvonta toteutui hyvin, 
mutta kauppapalveluissa kaupungin kilpailutuksen seurauksena asia-
kas huolehti itse tilaamisesta ja maksoi palvelusta. Palvelun laadun 
valvonta oli tällöin pääosin asiakkaalla tai hänen omaisillaan. Kau-
pungin edustajat kuulivat palvelun ongelmista asiakkailta tai kotihoidon 
käynnin yhteydessä. Tällöin ongelmaan reagoitiin ja tuottajalta pyydetti-
in selvitystä tapahtumasta ja odotettiin ongelman korjaamista.

Laatu on pääsääntöisesti vastannut tilaajan odotuksia. Merkittävin laa-
tuun liittyvä ongelma oli vuonna 2014 kilpailutetussa kauppapalvelussa, 
jossa valittu tuottaja ei vastannut tilaajan odotuksia. Kotihoito kykeni 
puuttumaan tilanteeseen vasta saatuaan asiakkailta tietoa palvelun to-
imimattomuudesta. Huolimatta siitä, että kauppapalvelun palvelu-
kuvaus ja laatuvaatimukset olivat kohtalaisen tarkkoja, tuottaja ei vas-
tannut tilaajan palvelukuvaukseen kirjaamia odotuksia. 

Edellä todettujen poikkeamien havaitsemisen jälkeen käynnistettiin 
prosessi tuottajan vaihtamiseksi. Uusi tuottajavalinta korjasi tilanteen, 
ja kilpailutusten välillä palvelu järjestettiin kotihoidon toimesta ja suora-
hankinnalla.

Tarkastuslautakunta toteaa, että palveluiden tilaajalla on mahdollisuus 
puuttua palvelun laadun poikkeamiin. Sopimuksiin on kirjattu nouda-
tettavan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE) ja sitä, että 
sopimuksen toteutumista seurataan erillisessä työryhmässä.

Havaitut ongelmat kertovat kuitenkin, että huolimatta laatuvaateiden 
selkeydestä ja markkinakartoituksesta ne eivät aina riitä takaamaan 
laatua. Vaikka laatu palveluiden ostoissa on yleisesti ottaen hyvä, yhte-
istyötä potentiaalisten tuottajien kanssa ennen hankintailmoituksen te-
kemistä tulee lisätä. Yhteistyöhön sisällytetään enemmän mahdollisu-
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uksia tutustua tilatun palvelun sisältöön, laajuuteen ja kaupungin osta-
mien palveluiden laadun valvonta- ja seurantamekanismeihin.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.05.2019 § 249

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan 
lausunnon:

Tontinluovutuksen taloudelliset vaikutukset, arviointikertomuksen kohta 3.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 3.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian ja toimialojen tulee: 

 Parantaa tonttien hinnoittelun ja laskentaperiaatteiden avoimuutta ja 
selkeyttä edelleen uusien tontinluovutuslinjausten hyväksymisen 
jälkeen. Myös myynnin ja vuokraamisen vertailun laskentaperiaat-
teita tulee selkeyttää. 

 Varmistaa uusien tontinluovutuslinjausten toteutus siten, että sekä 
kaupungin taloudellinen etu että asuntotuotannon tavoitteet tulevat 
otetuksi huomioon. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana tullaan 
uusimaan maanvuokran määrittämisen periaatteet siten, että hinnoit-
telun ja laskentaperiaatteiden avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät ja 
menettely selkiytyy. Myynnin ja vuokrauksen vertailun selkiyttämiseksi 
tullaan määrittämään sisäinen soveltamisohje. 

Tontinluovutuslinjausten valmistelun yhteydessä on huomioitu kau-
pungin taloudellisen edun sekä asuntotuotantotavoitteiden yhteensovit-
taminen. Tämä näkyy toiminnassa mm. siten, että vuokraushinnat tul-
laan määrittämään käypään arvoon ulkopuolisen asiantuntijan arvioon 
perustuen. Lisäksi hintakilpailuja tullaan lisäämään tonttien luovutusta-
pana.
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Tontinluovutuslinjausten toteutus edellyttää onnistunutta jalkauttamista 
sekä toiminnan kehittämistä linjausten vaatimalla tavalla, mikä on tontit-
yksikön vuoden 2019 ja 2020 tärkeimpiä tehtäviä.

Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille ja niiden johdolle, arviointikertomuksen 
kohta 5.1

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 5.1 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunginkanslian yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja 
Helsingin Satama Oy:n kanssa tulee:

 Sujuvoittaa Jätkäsaaren liikennettä kaupunkikonsernin kokonaise-
dun mukaisesti  

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että, kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on päättänyt 3.11.2015 Jätkäsaaren liikenteen kehittämisen osal-
ta katuverkon kustannustehokkaat toimenpiteet. Tämän päätöksen mu-
kaan on edetty. Jätkäsaaren länsipuolen katuverkon kaistajärjestelyt 
(Länsisatamankatu ja Salmisaarenkatu) on rakennettu kesän 2018 ai-
kana. Itäpuolella Jätkäsaarenlaiturin kaistajärjestelyistä on päätetty 
kaupunkiympäristölautakunnassa kesäkuussa 2018. Kaistajärjestelyt 
ovat perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä, kun Jätkäsaarenlaitu-
rin siltarakenteet uusitaan lähivuosien aikana. Siten vältytään peräkkäi-
sinä vuosina saman kohdan katuremontti toistamiseen. Vuoden 2015 
selvityksessä olleet muut liikennejärjestelymuutokset Mechelininkadul-
la, Porkkalankadulla ja Länsiväylän liittymässä olivat suojateiden pois-
tamisia. Näiden osalta tarkemmat tutkimukset osoittivat, että muutokset 
eivät sujuvoita autoliikenteen kokonaisreittiä Länsisatamasta Län-
siväylälle, mutta heikentävät kantakaupungissa jalankulkijan asemaa. 
Siksi niitä ei esitetty päätettävissä jatkotoimenpiteissä.

Helsinki on käynnistänyt Jätkäsaaressa Smart Mobility älyliikenteen 
testialustan. Se sisältää useita kokeiluja vuosina 2019-2021 aikana. 
Kokeilut kohdistuvat muun muassa Länsisataman liikenteen sujuvoit-
tamiseen sekä alueen asukkaiden informointiin ja kokemukseen tur-
vallisuudesta. 

Kaupunkiympäristötoimialalla on käynnissä Länsilinkin ympäristön 
yleissuunnitelma. Mechelininkadun ylittävä Porkkalankadun silta on no-
in 50 vuotta vanha. Sillan peruskorjauksen yhteydessä voi olla perus-
teltua rakentaa eritasoratkaisu nykyisestä poiketen, jotta liikennejärjes-
telyt palvelevat paremmin tulevaisuuden tarpeita. Helsingin eteläosiin 
rakentuu Hernesaari ja Jätkäsaari. Vaikka maankäytönsuunnittelu pe-
rustuu autoriippumattomaan yhdyskuntaan, asukas- ja työpaik-
kamäärän merkittävä kasvu lisää myös jonkin verran autoliikennettä. 
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Lisäksi Länsisataman matkustajamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi 
ja Helsingin keskustaa halutaan vahvistaa entisestään seudun työpaik-
kojen tihentymänä. Länsilinkin yleissuunnitelmassa arvioidaan suunni-
telmaratkaisua, jossa Porkkalan sillalle esitetään eteläsuunnasta ajo-
ramppia. Sen avulla nykyisen sillan alapuolella olevien ruuhkaisten va-
loliittymien liikennettä siirtyy rampille ja siten myös näiden liittymien su-
juvuus paranee. Yleissuunnitelman vaihtoehdot vuorovaikutetaan ja 
jatkosuunnittelusta päätetään syksyn 2019 aikana. Kaupunkistrategian 
mukaisesti selvitetään myös maanalaisen kokoojakadun edellytyksiä 
tämän valtuustokauden aikana. Hankkeella on todettu olevan vaikutus-
ta myös Länsisataman liikenteeseen.

Uudisrakentamisen laadun valvonta, arviointikertomuksen kohta 9.1

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.1 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Kehittää rakennushankkeille mittareita, joilla voidaan seurata raken-
tamisen laadun kehittymistä. 

 Edellyttää kaikkien hankkeiden urakoitsijoilta rakentamisen aikatau-
lutuksen ja laaturiskien hyvää hallintaa esimerkiksi urakkaohjel-
maan kirjatuilla vaatimuksilla.

 Parantaa ja yhtenäistää rakennushankkeiden vastaanottoprosesse-
ja esimerkiksi malliasiakirjojen ja ohjeiden avulla

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että laadun parantamiseksi on 
tehty kehitystyötä seuraavasti:

Laadun mittarit:

Projektiryhmien omien palautepalavereiden numeerinen loppuraportti-
malli on valmistumassa kesällä 2019. Lisäksi RALA ry:n asiantuntijat 
ovat auditoineet valmistuneita kohteita laadunvarmistuksen kehittä-
miskohteiden selvittämiseksi. Auditointien tulokset on käsitelty RYAn 
yhteisissä tilaisuuksissa. Auditointi on osa käytössä olevaa palautejär-
jestelmää. Urakka-asiakirjoissa on selkeät vaatimukset urakoitsijan 
laadunhallintaan itselleluovutusvaatimuksineen. Kosteuden- ja puhtau-
denhallinta-asiakirjoissa (päivitetty vuonna 2018) on määritelty mm. 
numeerisia arvoja, jotka kuvaavat em. tavoitteiden toteutumista.

Parhaillaan käyttöön otettavan sähköisen kulutus- ja olosuhdeseuranta-
järjestelmän (Nuuka) avulla voidaan jatkossa seurata reaaliaikaista 
kohteiden energiakulutuksesta ja sisäilmasto-olosuhteista. 
Tällä hetkellä yhdessä suunnittele- ja rakenna (SR) urakkahankinnassa 
pilotoidaan sitä, että urakoitsijan antama takuuajan pituus on tarjousten 
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laatuvertailuperusteena. Mikäli urakoitsija antaa työlleen tavanomaista 
takuuta (2 v) pidemmän takuun, saa urakoitsija tarjousten kokonaista-
loudellisessa vertailussa suuremmat laatupisteet kuin tavanomaisen 
kahden vuoden takuun antanut urakoitsija. Rakennuttaminen-palvelus-
sa projektihenkilökunnalle järjestetään koko päivän mittainen työmaan 
laatua koskeva laatukoulutus toukokuussa 2019. Tämän koulutuksen 
perusteella kehitetään hankkeiden laatujärjestelmää.

Aikataulujen hallinta:

Hankkeen urakkarajaliitteessä on tarkat vaatimukset hankkeen aikatau-
lun laatimisesta, hyväksyttämisestä ja urakoitsijan taholta tapahtuvasta 
aikatauluhallinnasta (työaikataulu, osa-aikataulut, vastaanoton aikatau-
lu). Aikataulujen toteutumista seurataan jatkuvasti työmaakokouksissa 
(3-4 viikon välein) ja poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Aikataulun 
toimituksen viivästyminen on urakka-asiakirjoissa sanktioitu. Projekti-
henkilöstö (projektinjohtajat ja valvojat) on koulutettu vuoden 2018 ai-
kana työmaan aikataulujen toteutuskelpoisuuden arviointia ja aikataulu-
jen ohjaamista varten.  
Vaatimusta, jonka mukaan urakoitsijan tulee laatia työmaan aikataulu 
rakennuttajan tarkastettavaksi ennen kuin rakennustyötä koskeva ur-
akkasopimus voidaan allekirjoittaa, pilotoidaan käynnissä olevissa SR-
hankkeissa.

Vastaanotto:

Vastaanottomenettely on kuvattu uudis- ja peruskorjaushankkeiden ur-
akka-asiakirjoissa, hankkeen urakkarajaliitteessä. Vastaanottovaihees-
ta on urakoitsijan laadittava hyvissä ajoin vastaanoton aikataulu, jota 
seurataan viikoittain. Urakka-asiakirjoissa on määritelty järjestettäväksi 
useampi kerta hankkeen teknisten järjestelmien käytönopastusta huol-
tohenkilöstölle. Koska huoltohenkilökunnan vaihtuu nykyisin tiheään, 
on todettu tarve kehittää käytönopastuksen dokumentointia. Laaditta-
valla ”Toimivuuden varmistaminen”- ohjeella on tarkoitus varmistaa en-
tistä paremmin käyttö- ja huoltohenkilöstön osaaminen sekä rakennus-
ten ja laitteistojen oikea käyttö.

Päästövähennysten toteuttaminen, arviointikertomuksen kohta 9.2

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.2 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Edistää liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista aiem-
paa vaikuttavammilla keinoilla.

 Edistää sähköisen liikenteen työryhmän suosituksia.
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 Lisätä yhteistyötä yritysmaailman, kaupunkilaisten ja taloyhtiöiden 
kanssa päästövähennysten toteuttamiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että päästövähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi edistetään kestävien kulkumuotojen käyttöä aiempaa 
vaikuttavimmilla keinoilla. Helsinki on ollut vahvasti mukana seudun 
MAL-suunnitelman valmistelussa. Siinä keskeisinä liikenneverkon ke-
hittämistoimenpiteinä ovat raideliikenteen kehittäminen ja tienkäyttö-
maksut. Lisäksi liikenteen merkittävä päästövähennystoimenpide on 
ajoneuvoliikenteen teknologiset muutokset. Saman suuntaiset tulokset 
saatiin myös Hiilineutraali -Helsinki toimenpideohjelman vaikutustarkas-
teluissa.

Helsingissä suunnitellaan raitiotieverkon laajennusta. Nykyistä raitiotie-
verkkoa on noin 50 km. Lisää on suunnitteilla kaksinkertainen määrä eli 
noin 100 km. Näistä noin 15 vuoden aikajänteellä on suunniteltu raken-
nettavan Vihdintien, Viikin-Malmin ja Tuusulanväylän eli tulevan Mäke-
länkadun pikaraitiotiet. Lisäksi kantakaupungin kaupunkiraitiotien ver-
kostoa on päätetty laajennettavan Hernesaareen, Kalasatamaan, Jät-
käsaareen ja Pasilassa Ilmalaan. Raitiotieverkon laajennus käynnistyy 
Raide-Jokerin ja Laajasalon pikaraitiotien rakentamisella. Verkon laa-
jentamisen lisäksi parannetaan olemassa olevan kaupunkiraitiotien su-
juvuutta ja luotettavuutta. Joukkoliikennettä kehitetään myös sujuvoit-
tamalla bussien runkolinjastoa. Helsinki on myös lausunut valtion vira-
nomaisille, että Pisaran rakentaminen on aloitettava ennen vuotta 
2025. Pyöräliikenteen edistämisohjelma päivitetään seuraavan vuoden 
aikana. Tavoitteena on rakentaa vuosittain pyöräliikenteen tavoiteverk-
ko kantakaupungissa ja baanaverkolla. Kävely-ympäristöön kiinnitetään 
erityistä huomiota, kun kaavoitetaan uusia asuinalueita ja kehitetään 
olemassa olevia keskusta-alueita.

Sähköisen liikenteen työryhmän suositusten mukaisesti kesän 2019 ai-
kana on tarkoitus toteuttaa kantakaupunkiin yleisille alueille lisää säh-
köautojen latauspisteitä. Lisäksi on selvitetty, miten tuleviin kiinteistöi-
hin huolehditaan riittävästi yksityisiä latauspisteitä tontin luovutusten 
yhteydessä. Nykyisiin kiinteistöihin on myönnetty valtion toimesta tu-
kea, jos kiinteistöin omistaja päättää rakentaa pysäköintipaikoilleen sä-
hkönlatauspisteitä. Olemassa oleviin yksityisesti omistettuihin pysäkö-
intipaikkoihin kaupungilla ei ole toimivaltaa.

Kaupunkiympäristötoimiala on päivittämässä yhteistyössä älyliikenteen 
toimijoiden kanssa älyliikenteen kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on 
yhdessä ekosysteemin kanssa toteuttaa Helsinkiin toimiva, tehokas, 
turvallinen ja hiilineutraali liikennejärjestelmä, jossa älykkäillä järjestel-
millä ja palveluilla vastataan liikkujien ja logistiikan erilaisin tarpeisiin ja 
tuetaan näiden kestäviä valintoja. Helsingissä on myös käynnissä luku-
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isia liikkumiseen liittyviä kokeiluja, joita yhdessä yritysmaailman ja 
asukkaiden kanssa kehitetään eteenpäin.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunkiympäristön 
toimialalla koordinoidaan yhdessä elinkeino-osaston kanssa kaupungin 
ja elinkeinoelämän ilmastokumppanit verkostoa. Siihen on liittynyt 81 
yritystä ja yhteisöä. Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, 
jotka haluavat olla mukana tekemässä Hiilineutraalia Helsinkiä. Ilmas-
tokumppaneiksi liittyvät yritykset kirjoittavat Helsingin apulaispormesta-
rin kanssa ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoit-
teensa.

Kaupunki on myös mukana Smart & Clean säätiössä, jossa rakenne-
taan yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään, 
joiden avulla kaupunkilaiset voivat elää hyvää hiilineutraalia elämää. 
Uusia teknologioita ja palveluita testataan eri puolilla alueen kaupunke-
ja. Toimiala on mukana näissä hankkeissa. 

EU-hankkeissa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa vähähiilisyyden 
edistämiseksi. Tällä hetkellä Kympissä on menossa esim. 6Aika Ilmas-
toviisaat taloyhtiöt-, 6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)- ja Hori-
sontti 2020 mySMARTLife- sekä juuri käynnistymässä oleva 6Aika Hi-
ilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke. Näissä hankkeissa on 
mukana kymmeniä yrityksiä.

Toimialalla on lisäksi valmistelussa Energiarenessanssiohjelma, jossa 
määritetään kuinka kaupunki voi edistää taloyhtiöiden energiaremontte-
ja. Ilmastoinfon kanssa tehdään yhteistyössä asukasneuvontaa ja sii-
hen liittyviä hankkeita. Toimialan viestintäpalvelut tuottaa asukkaille il-
mastoviestintää mm. Oodissa on parhaillaan käynnissä ilmastonäyttely. 
Keskeisin viestintäkanava Stadinilmasto.fi –nettisivut uusitaan tämän 
kevään aikana. Toimialalla koordinoidaan Ilmastoviisaat taloyhtiöt -
hanketta.

Luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen, arviointikertomuksen kohta 9.3

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksen 9.3 kohdassa seuraa-
vaa:

Kaupunkiympäristön toimialan tulee:

 Huolehtia siitä, että luonnonsuojelun tavoitteiden toteuttamiseen 
kohdennetaan riittävät resurssit.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että ympäristöpalveluissa on lu-
ontoasioiden hoitamiseen yhteensä 5,5 henkilötyövuotta. Tehtäviin ku-
uluu luonnonsuojelualueiden perustaminen sekä niiden hoitoa- ja 
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käyttösuunnitelmien valmistelu, luonnonsuojelualueiden hoidon ja 
käytön ohjaaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kaavoi-
tuksen luontoasiat, luontoselvitykset ja -seurannat, luontotietojärjestel-
män ylläpito sekä luonnon virkistyskäytön kehittäminen.

Luonnonsuojelualueita on Helsingissä vuoden 2019 alussa 52 ja luon-
nonsuojeluohjelman toteuduttua 2024 niitä on 96. Luonnonsuojelualu-
eiden virkistyskäyttö kasvaa entisestään kaupungin tiivistyessä ja asu-
kasluvun kasvaessa. Tästä syystä voimavaroja tarvitaan perustamisen 
lisäksi yhä enemmän myös alueiden luontoarvojen säilymisestä huo-
lehtimiseen, luontoselvityksiin, hoito- ja käyttösuunnitelmien päivittämi-
seen, kulunohjauksen suunnitteluun, opasteisiin jne. 

Luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyy monia vaiheita ja sen 
kesto on tavallisesti 2-3 vuotta. Prosessia on sujuvoitettu ja sujuvoite-
taan edelleenkin, myös töiden priorisointiin on kiinnitetty yhä enemmän 
huomiota. Työtä ohjaamaan on perustettu työryhmä. Ympäristöpalvelut 
sai vuoden 2019 budjetin yhteydessä 90 000 euron lisämäärärahan, jo-
ka kohdennettiin Vanhankaupunginlahden ja Östersundomin Natura 
2000 lintuvesien hoitotöiden suunnitteluun ja edistämiseen sekä kulu-
nohjauksen suunnitteluun ja viestintään. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 07.05.2019 § 149

HEL 2018-004974 T 00 03 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että yleisen, tehostetun ja erity-
isen tuen resurssit tulee varmistaa budjetin laatimisen yhteydessä 
nykyistä paremmin. Tehostetun tuen oppilaiden määrän tulisi vaikuttaa 
koulun saamiin määrärahoihin ja opettajille tulee tarjota mahdollisu-
uksia saada uusia työkaluja ja osaamista erityisen tuen tarpeessa ole-
vien oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit 
siihen, että koulupsykologille pääsee aina lakisääteisessä määräajas-
sa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi tarkastuslautakunnalle seuraa-
van lausunnon:
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6.1. Ulkomaisten investointien, yritysten ja osaajien houkuttelu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee seurata englanninkielisen varhaiskas-
vatuksen ja opetuksen kysyntää, jotta aloituspaikkoja voidaan tarvittaessa lisätä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seuraa englanninkielisen var-
haiskasvatuksen ja opetuksen kysyntää. Seurantaa, englanninkielistä 
varhaiskasvatusta sekä opetuksen saavutettavuutta kehitetään edel-
leen. 

Varhaiskasvatuksen osalta laajamittaista englanninkielistä toimintaa ei 
vielä ole ja sitä kehitetään esiopetuksesta saatujen kokemusten perus-
teella. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta kunnallisen varhais-
kasvatuksen järjestäminen eri kielillä on vielä alussa. 

Esiopetuksessa seurataan vuosittain hakijatilastoja laajamittaiseen 
kaksikieliseen suomi-englanti esiopetukseen hakijoista. Seurannan 
mukaan kaikki hakijat ovat saaneet paikan ryhmissä. Yksityisten pal-
veluntuottajien hakijatilastot eivät ole toimialan saatavilla.

Perusopetuksessa 1. ja 7. luokkien hakijatilastoja seurataan vuosittain. 
Muille vuosiluokille hakevista tai kesken vuotta koulupaikkaa etsivistä ei 
ole tällä hetkellä kattavaa tietoa, sillä kyselyt paikoista ohjautuvat suo-
raan opetusta tarjoaville kouluille. Näiden tilastointiin etsitään ratkaisua. 

Jotta tilastoinnissa pystyttäisiin huomioimaan kaikki englanninkielisiä 
palveluita tarvitsevat hakijat, tulisi hakeutuminen keskittää yhden toimi-
jan koordinoitavaksi. Englanninkielisiä kasvatus- ja opetuspalveluita tu-
ottaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäksi useat yksityiset pal-
veluntuottajat ja koulut.

Ensimmäisen luokalle englanninkieliseen opetukseen pyrkii vuosittain 
keskimäärin 100 lasta ja kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen pyr-
kii vuosittain keskimäärin 200 lasta. Kaikki hakijat eivät saa paikkaa. 
Syitä tähän ovat:
- hakija ei ole suorittanut soveltuvuuskoetta hyväksytysti
- hakija ei asu Helsingissä
- hakija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti, mutta luokan 
enimmäisoppilasmäärä on täyttynyt hakijoista, joiden soveltuvuuskoke-
essa saama pistemäärä on korkeampi kuin hakijan.

Lukuvuodelle 2019-2020 ensimmäisen luokan aloituspaikkoja englan-
ninkielisessä opetuksessa on 50 ja kaksikielisessä suomi-englanti –
opetuksessa 100. Paikkamäärää laajennetaan siten, että lukuvuonna 
2020-2021 aloittaville aloituspaikkoja on 100 englanninkielisessä ope-
tuksessa ja kaksikielisessä suomi-englanti opetuksessa 100.
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Kesken lukuvuotta Suomeen muuttavien hakijoiden osalta paikan saa-
minen riippuu siitä, onko 1. luokalta alkaneilla luokilla tilaa. Tämän osal-
ta kehitetään oppilaaksiottoa siten, että luokille jäisi tilaa myös myö-
hemmin Suomeen muuttaneille. Tämä edellyttää oppilaaksiottokäytän-
teiden uudelleen määrittelyä.

Lukiokoulutuksessa seurataan vuosittain hakijatilastoja, joista nähdään 
paljonko opiskelijoita jää IB-koulutuksen ulkopuolelle. IB-lukion aloi-
tuspaikkamäärä on kaksinkertaistettu. Helsingin kaupungilla on valmius 
aloittaa englanninkielinen lukiokoulutus. Koulutusta ei ole aloitettu, ko-
ska valtakunnallinen lainsäädäntöprosessi englanninkielisen ylioppi-
lastutkinnon osalta on kesken. 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto on hakenut järjestämislupaa englannin-
kieliselle koulutukselle. 1.1.2019 alkaen englanninkielisen koulutuksen 
järjestämislupa myönnettiin matkailualan perustutkintoon, media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkintoon sekä ravintola- ja cateringalan pe-
rustutkintoon. 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on käynnistetty englanninkielinen 
matkailualan perustutkinkoulutus. Koulutus on jatkuvassa haussa, mikä 
mahdollistaa joustavan koulutuksessa aloittamisen. Koulutustarvetta ja 
hakijoiden määrää seurataan osana normaalia hakeutumisvaiheen ra-
portointia.  

7.1. Perusopetuksen alueellinen tasa-arvoisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee varmistaa, että erityisopettajien määrä 
vastaa tukea tarvitsevien oppilaiden kasvavaa määrää, esimerkiksi tukemalla opet-
tajien jatko- tai täydennyskouluttautumista erityisopettajiksi.

Lukuvuonna 2018-2019 suomenkielisessä perusopetuksessa toimii 328 
erityisluokanopettajaa ja 232 erityisopettajaa. Ruotsinkielisessä peru-
sopetuksessa toimii 18 erityisluokanopettajaa ja 22 erityisopettajaa. 
Kaupunginhallitukselle on esitetty perustettavaksi suomenkieliseen pe-
rusopetukseen 20 uutta erityisluokanopettajan virkaa ja 20 erityisopet-
tajan virkaa. Ruotsinkieliseen perusopetukseen on esitetty perustetta-
vaksi 2 uutta erityisopettajan virkaa.

Toimiala esittää tarpeen mukaan perustettavaksi uusia erityisluokano-
pettajan ja erityisopettajan virkoja. Opettajistotilanteen vakiinnuttami-
seksi opettajia palkataan ensi sijassa virkoihin tuntiopettajuuksien si-
jaan. 

Toimiala on tukenut palveluksessa olevien opettajien pätevöitymistä er-
ityisluokanopettajaksi maksamalla enintään neljän kuukauden ajalta 
täydet palkkaedut. Tämä on helpottanut kelpoisten erityisluokanopetta-
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jien saatavuutta, mutta heistä on edelleen pulaa. Toimiala tulee te-
hostamaan kouluttautumismahdollisuuksista tiedottamista seuraavien 
erityisopettajaopintojen hakuvaiheessa. Erityisopettajien kelpoisuus- ja 
saatavuustilanne on parempi kuin erityisluokanopettajien.  

Erityisopetuksen tehtäviä on markkinoitu oppilaitoksissa ja kaupungin 
peruskouluihin on palkattu erityisopettajaopiskelijoita suorittamaan kor-
keakouluharjoittelua. 

Kelpoisten opettajien saatavuuden edistämiseksi erityisluokanopettaji-
en ja erityisopettajien tehtäväkohtaisia palkkoja on korotettu paikalli-
sella järjestelyerällä. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen erityisenä haasteena on pula pätevistä 
luokanopettajista. Laaja opettajien jatko- ja täydennyskoulutus voisi ai-
heuttaa rekrytointipulaa luokanopettajissa. Ensisijaisena ratkaisuna ru-
otsinkielisten opettajien ja erityisopettajien saatavuuteen on Helsingis-
sä tapahtuvan ruotsinkielisen opettajankoulutuksen kehittäminen ja laa-
jentaminen. Toimiala tekee tiiviistä yhteistyötä Helsingin yliopiston 
kanssa ja vie aktiivisesti ajantasaista tietoa ruotsinkielisen opetushenki-
löstön saatavuudesta opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Koko henkilöstön eritysopetuksen osaamista on lisätty monipuolisella 
täydennyskoulutuksella, jota tullaan myös jatkossa järjestämään. Li-
säksi erilaisten kehittämishankkeiden kautta on lisätty henkilöstön 
osaamista. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee selvittää, miten positiivisen diskriminaa-
tion määrärahojen jaossa voidaan ottaa huomioon oppilaiden tarvitsema tehostettu 
ja erityinen tuki.

Perusopetuksen rahoitusjärjestelmän mukaan yleisopetuksen oppilaat 
tuovat oppilaskohtaisen hinnan koululle. Erityisoppilaat (integraatiossa 
olevat ja luokkamuotoiset oppilaat) tuovat oppialaskohtaisen hinnan li-
säksi kouluihin lisää (n. 3000 euroa/oppilas) määrärahaa. Tämä koskee 
kaikkia kouluja.

Positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskohtelun määrärahaa 
jaetaan neljän indikaattorin mukaan, jotka ovat:

- ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten prosenttiosuus,

- keskimääräinen vuositulo asukasta kohden, 

- vieraskielisten oppilaiden prosenttiosuus ja 

- koulun oppilastase oppilaaksiottoalueella.
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Koska erityisoppilaat huomioidaan jo koulujen perusrahoituksessa, ei 
heitä ole huomioitu positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskoh-
telun määrärahassa.

Opetuslautakunta päätti 16.5.2017 peruskoulujen rahoitusperiaatteiden 
uudistamisesta. Samalla päätettiin, että rahoitusperiaatteiden toimivuus 
arvioidaan ja mahdolliset tarkistustarpeet tuodaan lautakunnan päätet-
täviksi vuoden 2019 lopulla. Tämän yhteydessä päivitetään positiivisen 
diskriminaation / myönteisen erityiskohtelun määrärahojen jakamisen 
kriteerit sekä selvitetään miten tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden 
määrä voitaisiin ottaa huomioon kriteereissä.

7.2 Tasavertaiset opiskelumahdollisuudet kaupungin lukioissa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä positiivisen diskriminaation 
määrärahoja niille lukioille, joissa on tavallista enemmän tarvetta tukitoimille ja opis-
kelun ohjaukselle.

Opetuslautakunta päätti 1.3.2016 lukioiden positiivisen diskriminaatioin 
määrärahasta. Jakoperusteena on lukioiden maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden suhteellinen määrä sekä peruskoulun päättötodistuk-
sen keskiarvo. Positiivisen diskriminaation / myönteisen erityiskohtelun 
määrärahaa on myönnetty kolmelle lukiolle. 

Lisäksi suomenkieliseen lukiokoulutukseen on lisätty viisi uutta opinto-
ohjaajaa syksystä 2019 alkaen. Virat on kohdennettu eniten tukitoimia 
ja opiskelun ohjausta tarvitseviin lukioihin.

Opiskelun tukea vahvistaa myös erityisopettajaresurssin lisäys. Jokai-
sessa lukiossa tulee olemaan oma erityisopettaja syksystä 2019 al-
kaen. Aikaisemmin yksi erityisopettaja saattoi vastata useamman lu-
kion erityisopetuksesta.

8.1. Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalvelujen piiriin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulee lisätä oppilas- ja opiskeluhuollon psyko-
logipalvelujen saatavuutta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan vuonna 2014. Tämän yh-
teydessä koulun psykologipalvelut vähenivät jonkin verran perusope-
tuksessa, mutta niitä lisättiin huomattavasti toisella asteella. 

Vuoden 2018 alussa perusopetukseen palkattiin viisi uutta koulupsyko-
logia positiivisen diskriminaation/ myönteisen erityiskohtelun määrära-
hoilla. Lisäksi vuoden 2019 alussa palkattiin neljä esiopetuksen kou-
lupsykologia. Nykyisen psykologimitoituksen avulla pystytään hoita-
maan psykologipalvelut tyydyttävän hyvin siinä laajuudessa, mitä oppi-
las- ja opiskelijahuoltolaissa määritellään.  Alueelliset erot psykologi-
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palvelujen tarpeessa ovat kuitenkin suuria perusopetuksessa ja toisella 
asteella.

Psykologipalvelut kouluissa ja oppilaitoksissa ovat oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolain mukaisesti ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja 
oppimisen ja opiskelun tukemiseksi. Psykologien tulisi lain mukaan olla 
keskeisesti mukana ennalta ehkäisevässä työssä koko koulun hyödyk-
si. Psykologipalveluihin kohdistuu paineita aiempaa hoidollisempaan 
lähestymistapaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon taholta. Tämä mu-
uttaisi toimenkuvaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen vastaiseksi.

Mielenterveyspalvelujen toimivuus on pirstaleinen kokonaisuus, jonka 
saaminen paremmin toimivaksi edellyttää uudenlaisia yhteistyörakente-
ita. Tähän vastaa myös osaltaan Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden 
johtamisrakenne, jonka Hyvinvointisuunnitelman yhtenä keskeisenä te-
emana on mielenterveyspalvelujen kehittäminen. 

8.4 Ostopalvelujen laatu ja sopimusten hallinta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee kuntalaisille suunnattujen asiakaspal-
velujen kilpailutuksissa järjestää potentiaalisille tuottajille tarvittaessa mahdollisuus 
tutustua palveluun etukäteen siten, että tuottajat kykenevät tekemään realistisen 
tarjouksen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ruoka-, siivous- ja käyttäjäpal-
veluita kilpailuttaessa velvoittanut tarjouskilpailusta kiinnostuneita pal-
veluntuottajia tutustumaan kohteisiin ennen tarjouksensa jättämistä. 
Tutustumisella on haluttu varmistaa, että palveluntuottajat tietävät, mi-
stä kohteesta ovat tekemässä tarjousta ja miten kohteen erityispiirteet 
vaikuttavat tarjottavan palvelun sisältöön. 

Vuoden 2018 tarjouspyynnössä asia ohjeistettiin seuraavasti: 

”Kilpailutettavat kohteet esitellään palveluntarjoajille ajalla 4.6. - 15.6. 
2018 oheisen aikataulun mukaisesti. Tarjouksen jättäminen edellyttää 
kohteisiin tutustumista.” 

Lisäksi tiedotettiin, että:

- tarjoajan edustajan tulee olla paikalla tutustumiskierroksen aloitusa-
jankohtana ja osallistua kohde-esittelyyn sen keston ajan

- tarjouksen jättäminen edellyttää kohteeseen tutustumista

- kohteen esittelyyn osallistuvien tulee kirjata tietonsa osallistujaluette-
loon
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- kiinteistöjen pohjakuvat jaetaan esittelyssä ja palveluntuottajia pyydet-
tiin huolehtimaan pohjakuviin tehtävistä tarkennuksista.

Käsittely

07.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys ensimmäiseksi kolmeksi virkkeeksi:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että yleisen, tehostetun ja erity-
isen tuen resurssit tulee varmistaa budjetin laatimisen yhteydessä 
nykyistä paremmin. Tehostetun tuen oppilaiden määrän tulisi vaikuttaa 
koulun saamiin määrärahoihin ja opettajille tulee tarjota mahdollisu-
uksia saada uusia työkaluja ja osaamista erityisen tuen tarpeessa ole-
vien oppilaiden kohtaamiseen. Lisäksi tulee varmistaa riittävät resurssit 
siihen, että koulupsykologille pääsee aina lakisääteisessä määräajas-
sa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra 
Malinin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
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§ 370
Arrendeprinciper för vissa tomter (Böle och Botby)

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde

A)
arrendeprinciper för flervåningshustomten (AK) 17125/2 samt bil-
platstomten (LPA)17124/1 i Postparken i Böle i enlighet med bilaga 2

B) 
arrendeprinciper för flervåningshustomterna (AK) 45048/11 och 12 
samt bilplatstomten (LPA) 45048/8 i Östra centrum i Botby i enlighet 
med bilaga 2

C) 
arrendeprinciper för flervåningshustomterna (AK) 45141/3 och 4, 
45142/19 samt 45146/10 i Kvarnbäcken i Botby i enlighet med bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475
5 Asemakaavan muutos nro 12443
6 Asemakaavan muutos nro 12327
7 Asemakaavan muutos nro 12409

Sökande av ändring

A, B och C Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Uppgifter om detaljplanen
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Böle, Postparken

Detaljplaneändringen nr 12475 för tomterna i Postparken i Böle god-
kändes av stadsfullmäktige 25.4.2018 (§ 90) och trädde i kraft 
6.7.2018. Byggrätten i detaljplaneområdet uppgår till sammanlagt 
251 095 m² vy, varav 237 400 m² vy är för boende och 4 310 m² vy för 
affärs- och verksamhetslokaler, 8 200 m² vy för offentliga tjänster och 
1 185 m² vy för gemensamma lokaler. Byggandet på området har bör-
jat 2019 och byggarbetena beräknas pågå till slutet av 2020-talet.

Botby, Östra centrum

För området vid Handelshusgatan 16 har detaljplaneändring nr 12443 
utarbetats, vilken krävs för kompletteringsbyggande och utveckling av 
området. Området beräknas få ca 200 nya invånare. Tomterna börjar 
bebyggas våren 2020. Detaljplaneändring nr 12443 godkändes av 
stadsfullmäktige 29.11.2017 (§ 418) och den vann laga kraft 30.1.2018. 
Detaljplaneområdets sammanlagda byggrätt uppgår till 20 300 m² vy 
varav 8 500 m² vy utgör ny byggrätt för bostäder. Av den totala bygg-
rätten ska minst 400 m² våningsyta vara affärs-, restaurang-, kontors- 
eller servicelokaler.

Botby, Kvarnbäcken

För området vid Ovanstensvägen 2, 4, 5 och 8 har detaljplaneändring 
nr 12327 utarbetats, vilken krävs för kompletteringsbyggande och ut-
veckling av området. Området får ca 350–500 nya invånare beroende 
på bostadsformerna. Tomterna börjar bebyggas under 2020. Detaljpla-
neändring nr 12327 godkändes av stadsfullmäktige 9.12.2015 (§ 342) 
och den vann laga kraft 22.1.2016. Detaljplaneområdets sammanlagda 
byggrätt uppgår till 74 802 m² vy ,varav 15 200 m² vy utgör ny byggrätt 
för bostäder. Utöver den byggrätt som anges i detaljplanen får man 
bygga affärs-, arbets-, service- eller kontorslokaler som inte medför 
olägenhet för omgivningen på högst 60 m² våningsyta.

För området vid Ovanstensvägen 6 har detaljplaneändring nr 12409 
utarbetats, som är nödvändig för kompletteringsbyggande och utveck-
ling av området. Detaljplaneändringen gör det möjligt att på tomten 
45146/3 uppföra ett bostadshus i åtta våningar som kompletterings-
bygge. Tomten börjar bebyggas under 2020. Detaljplaneändring 
nr 12409 godkändes av stadsfullmäktige 19.4.2017 (§ 197) och den 
vann laga kraft 2.6.2017. Detaljplaneområdets sammanlagda byggrätt 
uppgår till 6 650 m² vy varav 2 800 m² vy utgör ny byggrätt för bostä-
der.

Lokaliseringskartan finns som bilaga 3. Detaljplanekartorna utgör bila-
gorna 4–7.
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Reserveringsbeslut

Böle

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (§ 836) reservera ca 150 000 m² 
vy av den planerade bostadsbyggrätten i området Postparken att över-
låtas för partnerskapsplanläggning och planering och byggande av bo-
stadsprojekt till 31.12.2016 på följande villkor:

 Av den planerade bostadsbyggrätten som planläggs i området ska 
sammanlagt ca 20 % förverkligas som hyresbostäder med statligt 
stöd, 40 % som bostäder av mellanformstyp och 40 % som oregle-
rade ägar- och/eller hyresbostäder med fri finansiering. Av den 
oreglerade bostadsproduktionen kan högst ca 30 % vara hyresbos-
tadsproduktion.

 Rätten att bygga hyresbostäder med statligt understöd reserveras 
för Bostadsproduktionsbyrån.

Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015 (1141 §) reservera tomten 17125 
för flervåningshus i området för landtrafikcentralen i Böle för Bostads-
produktionsbyrån för partnerskapsplanläggning och planering av bo-
stadsprojekt till 31.12.2017 bl.a. på följande villkor:

 Av kvarterens bostadsbyggrätt får högst ca 50 % användas för stat-
ligt understödd produktion av hyresbostäder och minst 50 % ska va-
ra produktion av bostäder av mellanformstyp.

 Fastighetsnämnden beslutar om reserveringen av tomterna samt 
om villkoren för detta när stadsplaneringsnämnden har godkänt ut-
kastet till detaljplan för området.

 Stadsstyrelsen har 25.8.2014 (836 §) reserverat bostadsbyggrätten 
för att bygga hyresbostäder med statligt stöd (ca 30 000 m² vy) för 
Bostadsproduktionsbyrån. Med den aktuella reserveringen reserve-
ras ytterligare 36 500 m² vy för Bostadsproduktionsbyrån för pro-
duktion av bostäder med hybridfinansiering.

 Den eventuella hitasproduktionen förverkligas med Hitas I-villkor.

Kvarteret 17125 reserverades för produktion av hyresbostäder med 
statligt stöd.

Tomtchefen har 6.4.2018, 14 §, beslutat fortsätta reserveringen av tom-
ten 17125/2 fram till 31.12.2019 enligt de tidigare villkoren.
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Chefen för teamet bostadstomter beslutade 28.8.2018, 243 §, ändra 
reserveringsvillkoren för tomten 17125/2 så att tomtens finansierings- 
och besittningsform ändras från statligt understödd produktion av hy-
resbostäder till produktion av ägarbostäder med fri finansiering enligt 
Hitas I-villkor. I övrigt gäller de tidigare reserveringsvillkoren.

Botby

Stadsstyrelsen beslutade 5.11.2018, 691 §, reservera tomterna 
45048/10, 45141/3 och 4, 45142/19 samt 45146/10 för Bostadsproduk-
tionsbyrån till 31.12.2020 bl.a. på följande villkor:

 tomten 45048/10 reserveras för planering av bostadsrättsbostäder 
och hyresbostäder med statligt stöd på så sätt att ungefär hälften av 
byggrätten för bostadshus ska vara hyresbostäder med statligt stöd 
och ungefär hälften bostadsrätter,

 tomten 45141/3 reserveras för planering av bostadsrättsbostäder 
för seniorer,

 tomten 45141/4 reserveras för planering av hyresbostäder med 
statligt stöd för seniorer,

 tomten 45142/19 reserveras för planering av bostadsrättsbostäder 
och

 tomten 45146/10 reserveras för planering av bostadsrättsbostäder.

Kortvarig utarrendering

Chefen för teamet bostadstomter beslutade 4.7.2019 (§ 199) utarren-
dera tomten 1 i kvarteret 17124 till Helsingfors stads Bostadsproduktion 
för tiden 1.8.2019–31.7.2020 för ansökan om bygglov för det under 
bildning varande bolaget Postipuiston pysäköinti Oy:s räkning.

Chefen för teamet bostadstomter beslutade 25.6.2019 (§ 183) utarren-
dera tomten 2 i kvarteret 17125 till Helsingfors stads Bostadsproduktion 
för tiden 1.8.2019–31.7.2020 för ansökan om bygglov för det under 
bildning varande bolaget As Oy Helsingin Kollikallios räkning.

Tomtuppgifter

Tomternas arealer, adresser, byggrätter och detaljplaneuppgifter fram-
går närmare av bilaga 1.

Markuppgifter
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I Postparkens område har det konstaterats halter av skadliga ämnen 
som överskrider gränsvärdet, vilket arrendetagaren bör beakta i mark-
arbetena. Helsingfors stads miljöskyddsenhet har 29.3.2019 gett ett ut-
låtande i ärendet, som arrendetagaren måste iaktta. Arrendetagaren 
ansvarar för åtgärder och kostnader som orsakas av gränsvärdena.

Utifrån tillgängliga uppgifter har det inte vid Handelshusgatan 16 bedri-
vits någon verksamhet som skulle ha kunnat orsaka föroreningar i mar-
ken.

Enligt jordartskartan finns det delvis fyllnadsjord på områdena vid 
Ovanstensvägen 2, 4, 5, 6 och 8. Utifrån tillgängliga uppgifter har det 
inte på dessa områden bedrivits någon annan verksamhet som skulle 
ha kunnat orsaka föroreningar i marken.

Förslag till arrendeprinciper

När arrendeprinciperna bestämdes har man tagit hänsyn till priszons-
modellen eller arrendeprinciper som tidigare fastställts för samma om-
råde eller ett liknande område samt tomternas läge och på så sätt strä-
vat efter en enhetlig och konsekvent prissättning. Tomternas besitt-
nings- och finansieringsform har beaktats när arrendeprinciperna fast-
ställdes, likaså kostnaderna för tomternas bilplatser och för grundlägg-
ningen av byggnaderna.

Priset på tomterna avsedda för hyresbostadsproduktion med statligt 
stöd har bestämts med hjälp av tomtpriskurvorna fastställda av Finan-
sierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

I fråga om parkeringstomterna (LPA) tillämpas de principer som staden 
allmänt följer.

Jämförelseuppgifter

Böle

Som jämförelseuppgift konstateras att stadsfullmäktige 16.1.2019, 6 §, 
fastställde arrendet för flervåningshustomter (AK) och en bilplatstomt 
(LPA) eller tomter som bildas av dem på så sätt att årsarrendet för fler-
våningshustomterna (AK) 17115/1 och 8, 17120/2, 17122/1 och 4, 
17126/1–2, 17127/1–2 samt 17128/1–2 bestämdes så att poängtalet 
100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” i 
fråga om tomterna för produktion av hyresbostäder och bostadsrätts-
bostäder med statligt räntestöd motsvaras av minst 31 euro/m² vy och i 
fråga om tomterna för hitasproduktion av minst 37 euro/m² vy. Årsar-
rendet för utrymmen som tjänar parkeringen på bilplatstomten (LPA) 
17121/1 och för eventuella gemensamma lokaler bestäms så att po-
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ängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 
100” motsvaras av priset en (1) euro per kvadratmeter våningsyta eller 
per kvadratmeter.

Botby

Som jämförelseuppgift för tomterna i Östra centrum i Botby konstateras 
att stadsfullmäktige 19.4.2017 (§ 193) bemyndigade fastighetsnämn-
den att utarrendera flervåningshustomterna (AK) 43086/1, 43215/7 och 
9 i 43 stadsdelen (Hertonäs, Kasberget) så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset 29 euro/m² vy för produktion av hyresbostäder och bostadsrätts-
bostäder samt Hitas-bostäder med statligt stöd (långfristigt räntestöd). 
Samtidigt beslutade stadsfullmäktige att årsarrendet för affärslokaler, 
butiker, kaféer, restauranger, lokaler för social service, hälsovårdsloka-
ler, kontor och dylika som eventuellt byggs på tomten bestäms så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av priset 16 euro per kvadratmeter våningsyta.

Som jämförelseuppgift för tomterna i Kvarnbäcken i Botby konstateras 
att stadsfullmäktige 7.6.2017 (§ 282) bemyndigade stadsmiljönämnden 
att utarrendera flervåningshustomten (AK) 54057/3 i 54 stadsdelen 
(Nordsjö, Mellersta Nordsjö) så att poängtalet 100 för det officiella lev-
nadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 26 eu-
ro/m² vy för produktion av hyresbostäder med statligt stöd (långfristigt 
räntestöd).

Arrendeprinciper

Med hänsyn till tomternas läge, ändamål, jämförelseuppgifter och övri-
ga aspekter föreslås det att arrendeprinciperna ska fastställas enligt föl-
jande:

Årsarrendet för flervåningshustomten (AK) 17125/2 i Postparken i Böle 
bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet 
”oktober 1951 = 100” motsvaras av ett kvadratmeterpris på minst 37 
euro för tomter med Hitas-bostadsproduktion, vilket till sitt nuvärde 
(9/2019, index 1973) motsvarar ett pris på ca 730 euro per kvadratme-
ter våningsyta.

I fråga om tomterna för produktion av hitasbostäder blir arrendets teo-
retiska effekt på boendekostnaderna då ca 2,92 euro/m² i månaden.

I de beräknade priserna ovan har den s.k. begynnelseårsnedsättningen 
inte beaktats.
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Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Det föreslås att ett arrende som motsvarar det för bostadsvåningsytan 
ska tas ut för butiks- och kombilokaler såsom affärs-, restaurang-, ar-
bets- eller andra motsvarande lokaler som eventuellt byggs på bo-
stadstomterna.

Det föreslås att en nedsättning på 20 procent av det ursprungliga ar-
rendet för begynnelseåren ska beviljas för bostadsbyggrätten på tomter 
med fri finansiering fram till 31.12.2023. Det föreslås att en nedsättning 
för begynnelseåren ska beviljas eftersom byggandet på området inte 
har slutförts. På grund av detta tas arrendet för bostadstomterna med 
fri finansiering ut till 80 procent till 31.12.2023.

Årsarrendet för utrymmen som tjänar parkeringen på bilplatstomten 
(LPA) 17124/1 och för eventuella gemensamma lokaler ska bestäm-
mas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”ok-
tober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per kvadratmeter vå-
ningsyta eller per kvadratmeter, vilket till sitt nuvärde (9/2019, index 
1973) motsvarar ett pris på ca 20 euro per kvadratmeter våningsyta el-
ler per kvadratmeter.

Det föreslås att årsarrendet för tomterna för flervåningshus i Östra 
centrum i Botby (AK) 45048/11 och 12 ska bestämmas så att poängta-
let 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” 
motsvaras av ett kvadratmeterpris på minst 29 euro för produktion av 
hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med statligt räntestöd (långt 
räntestöd), vilket till sitt nuvärde (9/2019, index 1973) motsvarar ett pris 
på ca 572 euro per kvadratmeter våningsyta (ca 458 euro under tiden 
med s.k. ARA-nedsättning).

För tomterna avsedda för produktion av hyresbostäder eller bostads-
rättsbostäder med statligt räntestöd blir arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna då ca 2,29 euro/m² i månaden (ca 1,83 euro/m² i 
månaden under tiden med s.k. ARA-nedsättning).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Det föreslås att årsarrendet för affärs-, restaurang-, kontors-, service- 
eller motsvarande lokaler som byggs på tomterna ska bestämmas så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av ett pris på minst 18 euro per kvadratmeter 
våningsyta, vilket till sitt nuvärde motsvarar ca 355 euro per kvadratme-
ter våningsyta (9/2019, index 1973).
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Det föreslås att 80 procent av årsarrendet ska tas ut för bostadstomter 
med statligt stöd under den tid som det lån som beviljats för att bygga 
bostadshus på tomten inte har återbetalats eller under den tid som sta-
ten gottgör räntan (räntestöd) för det lån som beviljats för att bygga bo-
städerna.

Priset på tomterna för bostadsproduktion med statligt stöd har förhand-
lats fram med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) an-
ser att de föreslagna priserna stämmer överens med deras anvisningar 
och är godtagbara.

Årsarrendet för bilplatstomten (LPA) 45048/8 föreslås bli bestämt så att 
poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 
= 100” motsvaras av ett kvadratmeterpris på minst en (1) euro, vilket till 
sitt nuvärde (9/2019, index 1973) motsvarar ett pris på ca 20 euro per 
kvadratmeter.

Dessutom föreslås det att om bostadstomternas finansierings- och/eller 
upplåtelseformer ändras till exempel på grund av ett reserveringsbeslut 
eller en ändring av detaljplanen kan arrendet för dessa tomter be-
stämmas utifrån ett pris som motsvarar den nya finansierings- och/eller 
upplåtelseformen och som i framställningen ovan angetts för tomterna.

Det föreslås att årsarrendet för flervåningshustomterna (AK) 45141/3 
och 4, 45142/19 samt 45146/10 i Kvarnbäcken i Botby ska bestämmas 
så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951 = 100” motsvaras av ett kvadratmeterpris på minst 26 euro för 
produktion av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med statligt rän-
testöd (långt räntestöd), vilket till sitt nuvärde (9/2019, index 1973) 
motsvarar ett pris på ca 513 euro per kvadratmeter våningsyta (ca 410 
euro under tiden med s.k. ARA-nedsättning).

För tomterna avsedda för produktion av hyresbostäder eller bostads-
rättsbostäder med statligt räntestöd blir arrendets teoretiska effekt på 
boendekostnaderna då ca 2,05 euro/m² i månaden (ca 1,64 euro/m² i 
månaden under tiden med s.k. ARA-nedsättning).

Bostadskomplement som byggs utöver den våningsyta som anges i de-
taljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Det föreslås att ett arrende som motsvarar det för bostäder ska tas ut 
för affärs-, kontors- eller arbetslokaler eller motsvarande utrymmen 
som eventuellt byggs på bostadstomterna.

Det föreslås att 80 procent av årsarrendet ska tas ut för bostadstomter 
med statligt stöd under den tid som det lån som beviljats för att bygga 



Helsingfors stad Protokoll 21/2019 118 (152)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
11.12.2019

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

bostadshus på tomten inte har återbetalats eller under den tid som sta-
ten gottgör räntan (räntestöd) för det lån som beviljats för att bygga bo-
städerna.

Priset på tomterna för bostadsproduktion med statligt stöd har förhand-
lats fram med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 
(ARA). ARA anser att de föreslagna priserna stämmer överens med 
deras anvisningar och är godtagbara.

Dessutom föreslås det att om bostadstomternas finansierings- och/eller 
upplåtelseformer ändras till exempel på grund av ett reserveringsbeslut 
eller en ändring av detaljplanen kan arrendet för dessa tomter be-
stämmas utifrån ett pris som motsvarar den nya finansierings- och/eller 
upplåtelseformen och som i framställningen ovan angetts för tomterna.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 
5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens primära än-
damål.

Det är meningen att arrendera ut tomterna på ca 60 år. Således utgår 
arrendetiden 31.12.2080.

Behörighet

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer 
stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 
år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Tonttiluettelo
2 Vuokrausperiaatteet
3 Sijaintikartta
4 Asemakaavan muutos nro 12475
5 Asemakaavan muutos nro 12443
6 Asemakaavan muutos nro 12327
7 Asemakaavan muutos nro 12409

Sökande av ändring

A, B och C Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 797

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Pasilan Postipuistossa sijaitsevan asu-
inkerrostalotontin (AK) 17125/2 sekä pysäköintitontin (LPA) 17124/1 
vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti. 

B) 
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylän Itäkeskuksessa sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 45048/11 ja 12 sekä pysäköintitontin (LPA) 
45048/8 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti. 

C) 
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Vartiokylän Myllypurossa sijaitsevien 
asuinkerrostalotonttien (AK) 45141/3 ja 4, 45142/19 sekä 45146/10 vu-
okrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti. 

Käsittely

25.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.10.2019 § 543

HEL 2019-007773 T 10 01 01 02

Kollikatu, Lavakatu, Kauppakartanonkatu, Yläkiventie, Yläkivenrinne
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 kaupunki vahvistaa Helsingin Pasilan ja Vartiokylän asemakaavan 
muutoksiin nro 12475, 12443, 12327 ja 12409 sisältyvien liitteessä 
1 mainittujen asuinkerrostalotonttien (AK) ja autopaikkatonttien 
(LPA) tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 
2 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 
31.12.2080 saakka.

Käsittely

29.10.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 
8 kokouksen asiana nro 14.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 371
Projektplan för daghemmet Capellas allé 27

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplan för en nybyggnad för daghem-
met Capellas allé 27, daterad 17.6.2019, enligt vilken projektet omfattar 
högst 3 233 m² bruttoyta och maximipriset uppgår till högst 14 000 000 
euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i april 
2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma_lpk Capellan puistotie 27_190617

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Projektplanen gäller en projektplan för en daghemsbyggnad i det väx-
ande bostadsområdet Fiskehamnen. Framdeles kommer behovet av 
daghemsplatser att öka i området Fiskehamnen, och med nybyggna-
den får området nya lokalplatser. Byggnadskostnaderna uppgår till 
14 000 000 euro, och nybyggnaden uppskattas bli klar i slutet av år 
2022.

Fostrans- och utbildningsnämnden tillstyrkte projektplanen 12.11.2019 
(§ 360).

Föredragandens motiveringar

Byggplats

Byggplatsen ligger i Fiskehamnen på Capellas allé 27. För området 
gäller detaljplan nr 12375, som trädde i kraft 27.1.2017. Daghemmets 
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tomt ligger i kvarteret 10655. Daghemsbyggnaden uppförs på ett syn-
ligt ställe intill en öppen plats mitt i bostadskvarter.

Projektets behövlighet

Fiskehamnen är ett område statt i tillväxt, varför det behövs fler dag-
hemslokaler i området. Enligt en befolkningsprognos som färdigställdes 
år 2018 ökar antalet barn i åldern 1–6 år i Berghälls distrikt med unge-
fär 1 150 åren 2018–2028, av vilka 35 uppskattas vara svenskspråkiga. 
Största delen av tillväxten sker i området Fiskehamnen. Daghemmet 
behövs för att lösa en del av områdets servicebehov.

Utöver daghemmet Capellas allé 27 innefattar områdets planläggning 
tomter för två andra daghem. Planläggningen fortsätter så att det i om-
rådets norra del dessutom kommer att finnas beredskap för tre dag-
hemstomter. Dessutom finns det planer på att öppna privata daghem i 
området.

Projektplan för nybyggnaden

I nybyggnaden ska det ordnas småbarnspedagogik och förskoleunder-
visning för finsk- och svenskspråkiga barn i åldern 1–6 år. Daghemmet 
har lokalplatser för sammanlagt omkring 330 barn samt vårdpersonal 
och pedagogisk personal på ungefär 60–65 personer beroende på bar-
nens åldersfördelning. Det bedöms att 246 lokalplatser kommer att 
upptas av finskspråkig verksamhet och 84 av svenskspråkig. Därutöver 
ska daghemmet ha lokaler för dygnetruntvård i skift. Man kommer att 
anlägga en inhägnad gård i samband med daghemmet, något som till-
sammans med husets inomhuslokaler bildar en enhetlig inlärningsmiljö.

En del av byggnadens gemensamma lokaler ska kunna reserveras av 
invånare och övriga aktörer och vara tillgängliga på kvällstid och vec-
koslut utanför daghemmets öppettider. Det är något som ska beaktas i 
planeringen av passager och passagekontroll.

Målet med planeringen av nybyggnadens lokaler är att de ska vara 
mångsidigt användbara. Det verksamhetsmässiga målet är att lokaler-
na dels stöder daghemmets verksamhet, dels ger goda möjligheter till 
spontan lek och kreativ aktivitet. Lokalerna ska planeras så att de är 
trygga och så att de är lätta att bilda sig en uppfattning om samt så att 
de lämpar sig för både barn och vuxna med sensorisk och fysisk funk-
tionsnedsättning. Byggnaden och gården planeras så att de blir till-
gängliga. Gården ska ha särskilda områden och trygga redskap för 
daghemsbarn i olika åldrar. Man kommer att fästa särskild uppmärk-
samhet vid brandsäkerhet, tillgänglighet, inneluftens kvalitet, ljuddämp-
ning och belysning då huset planeras och byggs.
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Projektplanen ingår som bilaga 1.

Projektets omfattning

Projektets omfattning är totalt 3 233 m² bruttoyta, 2 795 m² lägenhetsy-
ta och 2 363 m² effektiv yta. Till projektet hör också att anlägga dag-
hemmets gård.

Byggnadskostnader och finansiering

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 14 000 000 euro 
exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2019.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifo-
gats budgeten för år 2020, har det reserverats 14 miljoner euro för att 
planera och genomföra projektet åren 2021–2022.

Kostnader för att använda lokalerna

Projektets beräknade lokalhyra, dvs. den interna hyran, uppgår till 
83 459 euro i månaden. Årshyran är 1 001 508 euro. Månadshyran är 
29,86 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 23,39 eu-
ro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 6,47 euro/m² lägenhetsyta. 
Grunden för hyran per kvadratmeter är 2 795 m² lägenhetsyta. Avkast-
ningskravet är 3 % och avskrivningstiden 30 år. Hyresuppskattningen 
bygger på maximala kostnader. Den slutliga kapitalhyran justeras efter 
de verkliga kostnaderna. Underhållshyran justeras så att den motsvarar 
underhållshyran vid tidpunkten då projektet slutförs.

Genomförande av projektet och dess tidtabell

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn samt stadskansliet.

Byggnaden kommer att vara i Helsingfors stads, stadsmiljösektorns, 
ägo. Servicehelheten byggnader och allmänna områden i stadsmiljö-
sektorn har helhetsansvaret för projektet. Stadsmiljösektorns under-
hållstjänster ansvarar för underhållet av byggnaden.

Planering och byggande kommer att genomföras i enlighet med en SR-
entreprenadtävling (offentlig upphandling om en planerings- och byg-
gentreprenad) som stadsmiljösektorn ordnar med anledning av objek-
tet. SR-entreprenadtävlingen ordnades mellan november 2018 och juni 
2019. Projektplanen bygger på det förslag som vann tävlingen. Entre-
prenören svarar för planeringen av objektet, för byggnadsförberedel-
serna och för själva byggandet. Det har planerats att nybyggnaden och 
anläggandet av dess gård inleds sommaren 2021 och att lokalerna ska 
vara klara i slutet av år 2022.



Helsingfors stad Protokoll 21/2019 124 (152)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
11.12.2019

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

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade 12.11.2019 (§ 360) god-
känna behovsutredningen gällande en nybyggnad för ett daghem på 
Capellas allé 27, gav samtidigt ett utlåtande om projektplanen och be-
slutade inrätta daghemmet. Fostrans- och utbildningsnämnden tillstyr-
ker projektplanen och konstaterar att denna väl svarar mot de funktio-
nella målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin 
helhet i ärendets beslutshistoria.

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_lpk Capellan puistotie 27_190617

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 816

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Capellan puistotie 27 uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmäishinta on 
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arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannusta-
sossa. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 360

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

hyväksyä osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

B

antaa puoltavan lausunnon osoitteeseen Capellan puistotie 27 toteu-
tettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (liite 2). 
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristykseen ja -vaimennukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää 
huomiota. Lisäksi tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti sii-
vottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.
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Hanke on esitelty 4.9.2019 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työ-
suojelun yhteistoimintahenkilöstölle. Työsuojelun lausunto (liite 3) on 
otettu huomioon suunnittelussa.

C

perustaa päiväkodin osoitteeseen Capellan puistotie 27, 00580 Helsin-
ki.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 29.10.2019 § 29

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade 
föreslå för nämnden att behovsutredningen för en nybyggnad för ett 
daghem på adressen Capellas allé 27 godkänns i enlighet med bila-
gan.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, telefon: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.06.2019 
§ 67

HEL 2019-005755 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Capellan puistotie 27:n uudisra-
kennuksen 17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, 
että hankkeen enimmäislaajuus on 3 233 brm² ja hankkeen enimmä-
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ishinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 
kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja rakennetun omaisuuden 
hallintapäällikön 14.6.2019 tekemä päätös suunnittelu- ja toteutuskilpai-
lun voittajasta saa lainvoiman.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukoko-
naisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätö-
stä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen(a)hel.fi
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§ 372
Projektplan för ombyggnad av Väinöläbyggnaden tillhörande 
Käpylän peruskoulu

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplan för Käpylän peruskoulus Väinö-
läbyggnad, daterad 11.7.2019, enligt vilken projektet omfattar högst 5 
273 m² bruttoyta och maximipriset uppgår till högst 18 400 000 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

Bilagor

1 Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2 Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Käpylän peruskoulus byggnader och behovet av ombyggnad

Käpylän peruskoulu verkar i tre byggnader: Hykkylä, som har genom-
gått en ombyggnad åren 2010–2011, samt Untamo och Väinölä, som 
är i behov av en omfattande ombyggnad. Den projektplan som man nu 
ska fatta beslut om gäller Väinölä.

Väinöläbyggnaden blev färdig år 1929. På basis av konditionsunder-
sökningar är den i sin helhet i behov av en genomgripande teknisk om-
byggnad. Den byggnadstekniska utrustningen har kommit till slutet på 
sin livslängd. Den bristfälliga ventilationen och de lokala fuktskadorna i 
konstruktionerna medför risker med inomhusluften. Fasadernas rapp-
ning och plåttaket har kommit till slutet på sin livslängd och fönstren är 
delvis i dåligt skick.
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För tomten gäller en detaljplan från år 2015 enligt vilken tomten utgör 
kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO/s). Byggnaden är i 
detaljplanen skyddad med beteckningen sr-1: arkitektoniskt, historiskt 
och stadsbildsmässigt särskilt värdefull byggnad. Byggnaden eller delar 
av den får inte rivas och i den eller dess värdefulla interiörer får inte gö-
ras sådana arbeten som minskar dess arkitektoniska, historiska och 
stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag.

Fostrans- och utbildningssektorn har gjort en undersökning på områ-
desbasis, och denna ger vid handen att Väinölä behövs som en del av 
servicenätet för den grundläggande undervisningen. Väinölä har kapa-
citet för ungefär 330 elever och Käpylän peruskoulu i dess helhet för 
sammanlagt 880 elever. Käpylän peruskoulu är sitt områdes närskola 
och de av dess elever som går i allmän undervisning kommer i huvud-
sak från Kottby- och Gumtäktsområdet. Lokalerna i de tre byggnaderna 
utnyttjas flexibelt beroende på det varierande servicebehovet.

Projektplan för ombyggnaden

Väinölä planeras genomgå en omfattande funktionell och teknisk om-
byggnad där man gör lokalerna tidsenliga i enlighet med undervisning-
ens krav och utrustar lokaler som är tillgängliga och som ska tjäna den 
krävande specialundervisningen i byggnaden.

Ombyggnaden omfattar hela Väinöläbyggnaden. Den yta som ska 
byggas om utgör sammanlagt 5 273 m² bruttoyta, 3 893 m² lägenhetsy-
ta och 2 359 m² effektiv yta. I anslutning till ombyggnaden kommer man 
att ersätta de hustekniska installationerna med nya, förbättra energief-
fektiviteten, reparera skadade fasader samt fönster och yttertak och vi-
dare reparera fuktskadade konstruktioner.

Byggnadens ventilations-, värme-, vatten- och avloppssystem ska för-
nyas. Elsystemen förnyas så att de svarar mot dagens krav. Källarens 
bottenplatta och byggnadens dräneringssystem ska förnyas. För att 
förbättra inomhusluften öppnas mellanbjälklagen och de rensas från 
organiskt material. Fasadrappningen och taktäckningen samt ytterföns-
ter som inte längre kan repareras ska bytas ut.

I anslutning till ombyggnaden ska de lokaler för teknisk slöjd som bru-
kas av hela skolan koncentreras till Väinölä. De funktioner som sam-
manhänger med elevernas kosthåll ska för sin del koncentreras till 
Hykkylä, vars ombyggda kök ska utrustas så att det betjänar hela sko-
lans elever. I och med ombyggnaden ska det byggas enskilda elevtoa-
letter som motsvarar elevantalet, varav fyra är tillgängliga.

Ombyggnaden har som funktionellt mål att modernisera undervisnings-
lokalerna och att uppdatera utrustningen så att lokalerna stöder verk-
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samhet i linje med den nya läroplanen. Arrangemangen för de lokaler 
där det ges ämnesundervisning och allmän undervisning effektiveras, 
och undervisningslokalernas fasta inredning och utrustning ska göras 
tidsenlig. Lokalerna planeras så att de kan modifieras flexibelt.

Byggnadens akustik, tillgänglighet och brandsäkerhet ska förbättras. 
Till Väinölä förläggs lokaler för krävande specialundervisning för barn 
med intellektuell funktionsnedsättning av allra svåraste slag. I plane-
ringen av lokalerna beaktar man verksamhetens särskilda krav. Man 
förbättrar tillgängligheten genom att bygga en ny hiss.

Till projektet hör också att iståndsätta skolans gård. Dess funktionalitet 
och säkerhet ska förbättras, och välfungerande rutter för passage mel-
lan skolbyggnaderna planeras. Specialundervisningslokalerna ska få 
en ny, tillgänglig och trygg ingång som möjliggör smidig angöringstrafik.

Det är tänkt att ombyggnadsarbetet ska börja i januari 2021 och bli klart 
sommaren 2022.

Byggnadskostnader och finansiering

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 18 400 000 euro 
exklusive mervärdesskatt (3 489 euro/m² bruttoyta) i kostnadsnivån för 
april 2019.

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt 2020–2029, som bifo-
gats budgeten för år 2020, har det reserverats 18,4 miljoner euro åren 
2020–2021 för att planera och genomföra ombyggnaden.

Hyreskostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Den beräknade lokalhyran, dvs. den interna månadshyran, uppgår efter 
ombyggnaden till ca 126 756 euro. Årshyran är ca 1 520 000 euro. Må-
nadshyran är ca 32,56 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel 
är 28,55 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 4,01 euro/m² lä-
genhetsyta. Grunden för hyran per kvadratmeter är 3 893 m² lägenhet-
syta. Avkastningskravet är 3 procent och avskrivningstiden 30 år.

Den slutliga kapitalhyran justeras efter de verkliga kostnaderna. Un-
derhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran vid tid-
punkten då projektet slutförs.

Byggnadens nuvarande månadshyra är 60 058 euro, dvs. 720 702 eu-
ro om året. Månadshyran är 15,43 euro/m² lägenhetsyta, varav kapital-
hyrans andel är 12,08 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,35 
euro/m² lägenhetsyta. Grunden för hyran är 3 893 m² lägenhetsyta.

Tillfälliga lokaler under ombyggnaden
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All verksamhet i Väinöläbyggnaden måste flyttas till tillfälliga lokaler 
under ombyggnaden. Det är tänkt att paviljonger avsedda att tjäna som 
tillfälliga lokaler placeras i närheten av byggnaden. De kan också sena-
re användas som tillfälliga lokaler då byggnaden Untamo byggs om. 
Lösningen preciseras i den fortsatta planeringen.

De tillfälliga lokalerna har en kostnadskalkyl på 1,36 miljoner euro för 
en period som omspänner 18 månader. Kostnaderna för de tillfälliga 
lokalerna ingår inte i de kostnader som läggs fram i projektplanen, men 
de har beaktats i uppskattningen av den hyra som ska tas ut efter om-
byggnaden.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 12.11.2019 (§ 363) tillstyrkt pro-
jektplanen och konstaterat att denna väl svarar mot de funktionella 
målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin helhet i 
ärendets beslutshistoria.

Beredning av projektplanen och behörighet

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn. Under planeringen av densamma har 
företrädare för stadsmuseet, miljötjänsterna, byggnadstillsynstjänsterna 
och räddningsverket samt personal inom arbetarskyddssamarbetet vid 
fostrans- och utbildningssektorn hörts som experter. Det har ordnats ett 
diskussionsmöte om ombyggnaden, och lärare och elever har deltagit i 
projektplaneringen genom digitala enkäter.

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

Bilagor

1 Väinölän perusparannuksen hankesuunnitelma 11.7.2019
2 Väinölän hankesuunnitelman liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 818

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuk-
sen 11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmä-
ishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 
kustannustasossa.

Käsittely

02.12.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perustelujen ensimmäisestä 
kappaleesta poistetaan viimeinen virke: "Untamon perusparannus on 
suunnitteilla vuosille 2024-2025."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

25.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.11.2019 § 363

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon osoitteessa 
Väinölänkatu 7 sijoittuvasta Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
perusparannuksen hankesuunnitelmasta. Lisäksi kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa: 
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Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee edel-
leen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääne-
neristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen ja va-
laistukseen tulee kiinnittää huomiota. Tilat ja pintarakenteet tulee suun-
nitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja op-
pilaiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 22.5.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon 
jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.10.2019 
§ 90

HEL 2019-009482 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen 
11.07.2019 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 
2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B
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Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja 
yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua 
odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Lisätiedot
Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 373
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett försök med 
ekologisk kompensation i planläggningen

HEL 2019-006111 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeile-
miseksi kaavoituksessa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors ska utreda tänkbara modeller för ekologisk kompensa-
tion samt bereda och testa de mest fungerande av dem i planläggning-
en.

Staden upprätthåller ett naturdatasystem som är up-to-date och vars 
innehåll beaktas i planläggningen. Man strävar efter att upprätta detalj-
planer där skador på de ekologiska värdena undviks och lindras, bl.a. 
genom hur kvartersområden och grönområden avgränsas. I detaljpla-
neläggningen tillämpas bestämmelser om grönytefaktorer, vegetation 
som ska bevaras och planteras samt bestämmelser som gäller hante-
ringen av dagvattnet. Dessutom är det möjligt att tillämpa bestämmel-
ser om ekologiska samband, småvatten och konnektivitet mellan träd-
kronorna. I brist på lagstiftning om reglering av ekologisk kompensation 
lutar sig urvalet av instrument för ekologisk kompensation inom 
Helsingfors planläggning i hög grad mot befintliga tillvägagångssätt in-
klusive utredningar, plankartor och därtill hörande bestämmelser.
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Att utveckla ett kompensationssystem inom planläggningen förutsätter 
att den ekologiska kunskapsbasen utvecklas. Det krävs fortsatt arbete 
på riksnivå för att man ska kunna utveckla mätare för bedömning av 
den helhet som bildas av olika naturvärden och ekosystemtjänster och 
för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om kompensationsmöj-
ligheterna. Dessutom behöver man utveckling och uppföljning av urva-
let av instrument inom byggande och underhåll.

Att se till att åtgärder som kompenserar ekologiska värden blir en del 
av hela kedjan från planering till genomförande kräver utvecklingsarbe-
te. Det behövs lagstiftning som säkerställer att finansiering som har re-
serverats för ekologisk kompensation kanaliseras i praktiska åtgärder. 
Staden har emellertid möjlighet att själv ta steg på vägen i form av för-
söksprojekt redan innan det finns lagstiftning i frågan.

I takt med att stadsstrukturen blir tätare kan man inom planeringen av 
markanvändningen tillämpa åtgärder som liknar kompensationsförfa-
rande utanför byggnadsområdena. I Helsingfors söker man något eller 
några objekt där det är motiverat att utveckla en särskild Helsing-
forsmodell och praxis för ekologisk kompensation.

Kompensation i planläggningen

Gällande lagstiftning om planläggning (markanvändnings- och byggla-
gen) innehåller inte bestämmelser om ekologisk kompensation. Kom-
munen har möjlighet att ta sitt ansvar för skyddet av naturens diversitet 
genom att skrida till åtgärder som främjar naturvärden i fastigheter som 
den äger. Kommunen kan inkludera kostnader som åtgärderna har 
medfört i försäljningen av de fastigheter som den har planlagt. Använd-
ning av kompensation i planläggningen är något som planläggaren och 
den instans som godkänner planen har möjlighet att fatta beslut om. 
Kompensationsskyldigheten i planbestämmelsen ska vara kopplad till 
den områdesreservering som har anvisats i planen och områdets an-
vändningsändamål.

Ekologisk kompensation i Helsingfors

Kompensation på generalplanenivå finns i det gemensamma general-
planeförslaget för Östersundom. Man har i planförslaget fastställt delar 
där ekologiska samband ska utvecklas. I den fortsatta planeringen ska 
det utarbetas en särskild plan för dessa delar och åtgärder för utveck-
ling av ett ekologiskt samband som svarar mot de fågelarters behov 
som ligger till grund för att Natura 2000-området är skyddat. Detta är 
förutsättningen för byggande på områdena och för att generalplanen 
alls ska vara godtagbar.
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I detaljplaneläggningen kan man vänta sig liknande situationer i utveck-
lingen av den konnektivitet mellan trädkronorna som flygekorrarna be-
höver, så att områden som i dagens läge är parkartade ska kunna 
planläggas för byggande. Sambanden behöver inte nödvändigtvis 
anges i planbestämmelserna, utan det kan man sörja för inom ramen 
för grundberedningen av området.

I detaljplanerna fastställer man kvartersområdenas gröneffektivitet med 
hjälp av grönytefaktormetoden. Målnivån för gröneffektiviteten ska fast-
ställas numeriskt. Den trädgårdsplanering som byggnadstillsynen krä-
ver styr in den som bebygger tomten på att bevara eller plantera en 
viss mängd grönanläggningar. Metoden är riktgivande för de dagvat-
tenslösningar som genomförs. Det kan inte anses att grönytefaktorn di-
rekt kompenserar förlusten av vissa naturvärden, men den kan stärka 
något ekologiskt betydelsefullt sambandsområdes kvalitet.

Helsingfors äger i grannkommunerna mycket mark som har förvärvats 
för regionalt rekreationsbruk. Att ansluta dessa i huvudsak skogbevux-
na områden till nätverket av nationalparker och naturskyddsområden 
kan anses utgöra skyddsgottgörelse.

I handlingsprogrammet Kolneutralt Helsingfors förs det fram att man 
ska bevara kolsänkorna, såsom skogar och jordmån. Också plantering 
av nya träd bidrar till större kolsänkor. Dessa åtgärder till förmån för 
kolsänkorna kan sannolikt utvecklas mot ekologiskt fungerande kom-
pensationsåtgärder.

Det finns inventeringsdata om de naturtyper i Helsingfors som är hota-
de. Det finns fakta om naturtypers lämplighet för naturrestaurering, och 
det är möjligt att värdera dem på basis av jämförbara kriterier. Begrep-
pen skydds- och restaureringsgottgörelse passar väl ihop med materia-
let, varför detta vore ett tänkbart sätt att samla kunskap om naturre-
staureringsbehov som bakgrundsfakta för planläggningen.

Stadsmiljönämnden har lämnat ett utlåtande i ärendet. I utlåtandet pre-
senteras ekologisk kompensation som begrepp och olika sätt att kom-
pensera. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlå-
tande.

Enligt förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige behandla motioner som 
undertecknats av minst 15 ledamöter.

Förslaget till stadsstyrelsens svar har inte blivit klart inom utsatt tid på 
grund av att det tog längre tid än beräknat för sektorn att bereda ären-
det och därför att ärendet flera gånger bordlades i stadsmiljönämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ekologisen kompensaation kokeile-
miseksi kaavoituksessa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2019 § 799

HEL 2019-006111 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 569

HEL 2019-006111 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisia mal-
leja ekologiseen kompensaatioon, valmistelee ja kokeilee niistä toimi-
vimpia kaavoituksessa.

Ekologinen kompensaatio käsitteenä

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen toiminnasta 
luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä lu-
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onnon monimuotoisuutta toisaalla. EU:n biodiversiteettistrategiassa ja 
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toi-
mintaohjelmassa 2013 - 2020 on kirjattu kompensaatio yhtenä mahdol-
lisena lisäkeinona luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen py-
säyttämiseksi ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi.

Ekologinen kompensaatio luokitellaan taloudelliseksi ohjauskeinoksi, 
koska sen ohjausmekanismina on sisällyttää erilaisten ympäristöön 
vaikuttavien hankkeiden kustannusten sisällyttämisessä tuotteiden hin-
toihin. 

Yhdysvalloissa ja Saksassa ekologinen kompensaatio otettiin käyttöön 
1970-luvulla maankäytön aiheuttamien haittojen hillitsemiseksi. Suo-
men lainsäädännössä ekologinen kompensaatio tunnetaan vain Natura 
2000-verkostoon liittyen. Natura 2000:ssa se nähdään viimeisinä keino-
ina hankkeen toteuttamiseksi, jos muita vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole.

Ekologinen kompensaatio on keino, johon turvaudutaan, jos haittaa lu-
onnon monimuotoisuudelle ei ole muuten vältettävissä tai lievennettä-
vissä. 

Kompensaatiotoimien hyväksyttävyys edellyttää toiminnallista kor-
vaavuutta, mikä tarkoittaa, että toimien riittävyys ei määrity pinta-alalli-
sesti vaan vaikuttavuuden mukaan. Luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta keskeiset kriittiset tekijät koskevat kohteiden ekologista kor-
vattavuutta, hyvityksen ajoittumista ja aikaviivettä sekä epävarmuutta 
ekologisen tilan parannustoimien biodiversiteettihyödyistä.

Ekologisen kompensoinnin tapoja

Ympäristöministeriön selvityksessä ”Luontotyyppien soveltuminen eko-
logiseen kompensaatioon Suomessa” vuodelta 2018 tuodaan esille 
kaksi kompensointitapaa: ennallistamishyvitys ja suojeluhyvitys. Ennal-
listamishyvitys tarkoittaa heikkolaatuisten kohteiden, kuten ojitetun su-
on, luonnontilan parantamista menetelmillä, jotka parantavat luonnon 
monimuotoisuutta. Suojeluhyvitys tarkoittaa jo olemassa olevan luon-
non monimuotoisuuden kannalta arvokkaan kohteen turvaamista pysy-
västi esimerkiksi luonnonsuojelualueena. Tällöin perusteluna on, että 
ilman suojelua kohteen arvot menetetään ja ovat uhattuna. Usein suo-
jeluhyvityksen kohteen on oltava pinta-alaltaan laajempi kuin heiken-
nettävän kohteen ja samoin kyseisen kompensaation ei tule vähentää 
tai korvata jo olevia luonnonsuojelutavoitteita. 

Valtioneuvoston selvityksessä ”Ekologisen kompensaation ohjauskei-
nojen kehittäminen” vuodelta 2018 esitellään kolme vaihtoehtoa ekolo-
giselle kompensaatiolle. Kaikissa vaihtoehdoissa on lähtöoletuksena jo 
luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltujen luontoarvojen kompensoin-
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ti. Hankkeen aiheuttamat haitat suojelluille luontoarvoille sekä tarvitta-
vat kompensaatiotoimenpiteet on tarkoitus arvioida yhtenäisesti ympä-
ristöministeriön ohjeiden ja mittareiden pohjalta. Vaihtoehdot eroavat 
toisistaan kompensaation toteuttamisen tavoissa. Ensimmäisessä 
vaihtoehdossa ne toteutetaan lupaehtojen kautta, toisessa kompensaa-
tiomaksun kautta ja kolmannessa kompensaatiotoimenpidetilauksena 
”luontoarvotuottajilta”. 

Ekologinen kompensaatio kaavoituksessa

Valtioneuvoston selvityksessä tuodaan esille selkeästi, että nykyinen 
kaavoituslainsäädäntö (maankäyttö- ja rakennuslaki) ei sisällä ekolo-
gista kompensaatiota koskevia säännöksiä. Kaavoissa tulee ottaa hu-
omioon biodiversiteetin suojelu ja virkistystarpeet, mutta laki ei edellyte-
tä aktiivista uusien luonnon toimintojen luomista tai parantamista.

Kunta voi oma-aloitteisesti päättää toteuttaa omaa vastuutaan luonnon 
monimuotoisuuden suojelusta ryhtymällä luonnonarvoja edistäviin toi-
menpiteisiin omistamissaan kiinteistöissä. Kunta voi sisällyttää toimen-
piteistä aiheutuvat kustannukset rakentamiseen eli kaavoittamiensa ki-
inteistöjen myyntihintoihin.

Kompensaatioiden käyttäminen kaavoituksessa on kaavoittajan ja kaa-
van hyväksyvän tahon päätösvallassa, ja ne perustuvat käytännössä 
vapaaehtoisuuteen. Kaavamääräyksissä olevan kompensaatiovelvoit-
teen on liityttävä kaavassa osoitettuun aluevaraukseen ja alueen 
käyttötarkoitukseen. Haasteellista on, että maankäytön suunnittelun ja 
käytännön toteutuksen välinen aika voi muodostua pitkäksi ja maano-
mistaja voi vaihtua.

Ekologinen kompensaatio Helsingissä

Valtakunnallisella tasolla luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltujen 
kohteiden kompensaatio näyttäytyy Helsingin näkökulmasta osin epä-
relevantilta ja osin haasteelliselta. Kaupunkitasolla niin kutsutun ekolo-
gisen minimitason säilyminen edellyttää yksittäisten pienien luonnon-
suojelualueiden lisäksi myös ekologisen verkoston kehittämistä. Ekolo-
gisen verkoston huomioimisesta on määrätty Helsingin yleiskaavassa 
2016 esimerkiksi uusilla metsäverkoston ja niittyverkoston käsitteillä. 
Helsingissä luonnonsuojelulailla ja vesilailla suojellut kohteet eivät ole 
useinkaan olleet ristiriidassa maankäytön suunnitelmien kanssa. Sen 
sijaan yksittäisten EU:n direktiivilajien suojelu on tuonut lisähaasteita 
kaavoitukselle: viime vuosina runsastunut liito-orava sekä lahokavio-
sammal esiintyvät usein ajankohtaisten asemakaavoitushankkeiden 
alueilla.
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Yleiskaavatason kompensaatiosta Helsingissä esimerkiksi käy Ös-
tersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus. Siinä on määrätty ekologisen 
yhteyden kehitettävistä osista, joista on jatkosuunnittelussa laadittava 
erillinen suunnitelma ja toimenpiteet ekologisen yhteyden kehittämisek-
si vastamaan Natura 2000-alueen suojelun perusteena oleva lintulajien 
tarpeita. Tämä on edellytyksenä alueiden rakentamiselle ja koko kaa-
van hyväksyttävyydelle. 

Jatkossa asemakaavoituksessa samankaltaisia tilanteita tulee vastaan 
jatkossa muun muassa liito-oravien tarvitsemien puustoisten latvusyh-
teyksien kehittämisessä, jotta nykyisin puustoisia alueita voidaan kaa-
voittaa rakentamiseen. Näitä uusia yhteyksiä ei välttämättä esitetä kaa-
vamääräyksissä, vaan yhteyksistä huolehditaan osana alueen esira-
kentamista. Koko kaupungin kattavan liito-oravien elinpiirien kartoitus 
maankäytön suunnittelun tueksi on tekeillä ja sen ensimmäinen vaihe 
valmistuu vuoden 2019 aikana.

Viherkerroinmenetelmällä määrätään asemakaavoissa korttelialueiden 
vihertehokkuudesta. Tällöin asemakaavassa määritellään korttelialueen 
vihertehokkuuden tavoitetaso numeerisena. Laadittava pihasuunnitel-
ma, jonka rakennusvalvonta vaatii osana lupamenettelyä, ohjaa tontin 
rakentajan säilyttämään tai istuttamaan tietyn määrän viherrakennetta 
tontilla kaavamääräyksen mukaisesti. Samoin menetelmä ohjaa toteu-
tettavia hulevesiratkaisuita. Viherkertoimen ei voi katsoa suoraan kom-
pensoivan tiettyjen luontoarvojen häviämistä, mutta sillä voidaan va-
hvistaa esimerkiksi jonkin ekologisesti merkittävän yhteysalueen laa-
tua. 

Helsingin kaupunki omistaa myös paljon seudulliseen virkistyskäyttöön 
alun perin hankittuja maa-alueita naapurikunnissa. Näiden pääosin 
metsäisten alueiden liittäminen osaksi kansallispuisto- ja luonnonsuoje-
luverkostoa voidaan katsoa olevan suojeluhyvitys-kompensaatiota. 

Hiilineutraalin Helsingin toimenpideohjelmassa (HNH 2035) on esitetty 
hiilinielujen, kuten metsien ja maaperän, säilyttämistä. Uusien puiden 
istuttaminen kasvattaa myös hiilinielua. Näitä hiilinielutoimia voidaan 
todennäköisesti kehittää ekologisesti toimiviksi kompensaatiotoimen-
piteiksi, jos tähän näkökulmaan kiinnitetään tarpeeksi aikaisessa vai-
heessa huomiota.

Helsingin uhanalaisista luontotyypeistä on kerätty inventointitietoa Su-
omen ympäristökeskuksen laatiman jaottelun ja kriteeristön mukaisesti 
vuosina 2017-19. Työ on noin puolivälissä, ja siinä on löydetty paljon 
uhanalaisia luontotyyppejä, joiden luonnontilaisuus ja edustavuus ovat 
kuitenkin keskimäärin melko heikkoa. Luontotyyppien ennallistamiskel-
poisuudesta on saatavissa tietoa, ja niiden arvottaminen kohtalaisen 
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yhteismitallisilla kriteereillä on mahdollista. Suojelu- ja ennallistamishy-
vityksen käsitteet sopivat tähän aineistoon hyvin, joten tämä olisi yksi 
mahdollinen tapa kerätä tietoa ennallistamistarpeista kaavoituksen 
taustatiedoksi.

Ekologisen kompensaation mahdolliset mallit Helsingin maankäytön suunnittelussa

Kaupunki pitää yllä ajantasaista luontotietojärjestelmää ja sen sisältö 
huomioidaan kaavoituksessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 54 pykälän 
mukaan kaavoituksen on vaalittava luonnonympäristöä ja vältettävä si-
ihen liittyvien erityisten arvojen hävittämistä. Kaavoissa tehdään jatku-
vasti ekologisiin arvoihin kohdistuvien haittojen välttämistä ja lieventä-
mistä muun muassa korttelialueiden ja viheralueiden rajausta määritte-
lemällä. Asemakaavojen määräyksissä on vakiintuneessa käytössä vi-
herkerroinmääräys, säilytettävää ja istutettavaa kasvillisuutta sekä hu-
levesien hallintaa koskevia määräyksiä. Lisäksi on mahdollisuus käyt-
tää määräyksiä muun muassa ekologisista yhteyksistä, pienvesistä ja 
latvusyhteyksistä. Ekologiseen kompensaatioon ohjaavan lainsäädän-
nön puuttuessa Suomesta nojaa Helsingin kaavoituksen ekologisen 
kompensaation keinovalikoima pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvi-
tyksineen, kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen.  

Kompensaation kehittäminen kaavoituksessa edellyttää ekologisen tie-
toperustan kehittämistä. Mittarien kehittäminen eri luonnonarvojen ja 
ekosysteemipalveluiden muodostaman kokonaisuuden arvottamiseksi 
ja kompensointimahdollisuuksien hahmottaminen vaatii jatkotyötä val-
takunnallisella tasolla. Lisäksi tarvitaan rakentamisen ja ylläpidon kei-
novalikoiman kehittämistä ja seurantaa.  

Ekologisia arvoja kompensoivien toimenpiteiden saaminen osaksi koko 
suunnittelu- ja toteutusketjua vaatii kehittämistä. Rakentamishankkeis-
sa ei ole nykyisin mahdollisuutta toteuttaa kompensoivia toimenpiteitä 
rakentamisalueen ulkopuolella, koska rahoitus ei välttämättä kohdistuisi 
viheralueiden ja luontoalueiden ekologisiin kompensaatioinvestointei-
hin, jotka sijaitsevat varsinaisen rakennus-alueen ulkopuolella.
Tarpeellinen askel olisi lakimuutos, jolla turvataan ekologiselle kom-
pensaatiolle varatun rahoituksen ohjautumista käytännön toimiin. Kau-
punki voi kuitenkin itse edetä kokeiluhankkeissa jo ennen lakimuutok-
sia.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä osana maankäytön suunnittelua voi-
daan soveltaa kompensaatiomenettelyn kaltaisia toimenpiteitä  raken-
tamisalueiden ulkopuolella. Helsingissä etsitään jokin tai joitakin kohtei-
ta joissa kaupungin omaa mallia ja käytäntöä ekologisesta kompensaa-
tiosta on perusteltua kehittää.

Käsittely
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12.11.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: 
Kappale 22: Tarpeellinen askel olisi lakimuutos, jolla turvataan ekologi-
selle kompensaatiolle varatun rahoituksen ohjautumista käytännön toi-
miin. Kaupunki voi kuitenkin itse edetä kokeiluhankkeissa jo ennen la-
kimuutoksia.

Kappale 23: Kaupunkirakenteen tiivistyessä osana maankäytön suun-
nittelua voidaan soveltaa kompensaatiomenettelyn kaltaisia toimenpite-
itä  rakentamisalueiden ulkopuolella. Helsingissä etsitään jokin tai joita-
kin kohteita joissa kaupungin omaa mallia ja käytäntöä ekologisesta 
kompensaatiosta on perusteltua kehittää.

Kannattaja: Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

05.11.2019 Pöydälle

29.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Böhling, maisema-arkkitehti: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 374
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2019-012940, 2019-012941, 2019-012943, 2019-012944, 2019-012945

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om fortsättning av flyg-
verksamheten på Malms flygplats tills detaljplanen för området har 
fastställts

 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om utredning av möjlighe-
terna till demokratiambassadörsverksamhet

 Motion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om främjande av möj-
ligheterna för rovdjur att bygga bo

 Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om utlysning av klimatnöd-
läge 

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om nedfrysning av en 
sandplan i Rastböle 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 364, 365, 366, 369, 373 ja 374 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 367, 368, 370 (A, B ja C), 371 ja 372 §: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

364, 365, 366, 369, 373 och 374 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

367, 368, 370 (A, B och C), 371 och 372 § 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

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Satu Silvo Marcus Rantala

Leo Stranius

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 17.12.2019.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 17.12.2019.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


