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Kokousaika 12.02.2020 18:00 - 23:08

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vapaavuori, Jan pormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha poistui 18:10, poissa: 32 - 51 §
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin poistui 20:57, poissa: 33 - 51 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma poistui 18:10, poissa: 32 - 51 §
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia poistui 22:32, poissa: 33 - 51 §
Korkkula, Vesa
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Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi poistui 20:57, poissa: 33 - 51 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria poistui 20:54, poissa: 33 - 51 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus saapui 19:19, poissa: 25 - 31 §
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Silvo, Satu
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo poistui 20:57, poissa: 33 - 51 §
Torsti, Pilvi saapui 18:10, poistui 20:56, poissa: 

25 - 31 §, 33 - 51 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Anttila, Maija varajäsen
Haglund, Mia varajäsen
Harms-Aalto, Martina varajäsen

poistui 19:19, poissa: 32 - 51 §
Hillman, Perttu varajäsen
Hyttinen, Nuutti varajäsen

saapui 20:57, poissa: 25 - 32 §
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Kiesiläinen, Mikko varajäsen
saapui 20:57, poissa: 25 - 32 §

Klemetti, Tapio varajäsen
Kolehmainen, Joonas varajäsen
Nieminen, Jarmo varajäsen
Nordström, Laura varajäsen

saapui 20:57, poissa: 25 - 32 §
Pajula, Matias varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen
Rantanen, Tuomas varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Sevander, Tomi varajäsen
Sivonen, Sameli varajäsen

saapui 18:40, poissa: 25 - 31 §
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 20:57, poissa: 25 - 32 §
Turkkila, Matias varajäsen
Varjokari, Laura varajäsen
Venemies, Mauri varajäsen
Vierunen, Maarit varajäsen

saapui 18:10, poissa: 25 - 31 §
Välimäki, Heta varajäsen

saapui 20:56, poissa: 25 - 32 §

Muut

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

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

johtaja
Pohjolainen, Liisa kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Rope, Jenni kaupunginlakimies
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Mickwitz, Leena kaupunginsihteeri
Rimpilä, Katja kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna kaupunginsihteeri
Isbom, Hanna erityisavustaja
Kentala, Julianna erityisavustaja
Laine, Hanna erityisavustaja
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Sairanen, Heikki erityisavustaja
Seppänen, Pirre erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Katajamäki, Paula viestintäasiantuntija
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija

Asiantuntijat

Qvisen, Tom projektipäällikkö
Rantanen, Kirsti arkkitehti

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
25 - 32 §, osa 33 §, 34 - 51 §

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 33 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
25 - 31 §, osa 32 §, osa 33 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 32 §, osa 33 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 32 §, osa 33 §, 34 -51 §
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Tid 12.02.2020 18:00 - 23:08

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vapaavuori, Jan borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Hakola, Juha avlägsnade sig 18:10, frånvarande: 

32 - 51 §
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin avlägsnade sig 20:57, frånvarande: 

33 - 51 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma avlägsnade sig 18:10, frånvarande: 

32 - 51 §
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia avlägsnade sig 22:32, frånvarande: 
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33 - 51 §
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Koulumies, Terhi
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Niinistö, Jussi avlägsnade sig 20:57, frånvarande: 

33 - 51 §
Niskanen, Dani
Nygård, Mia
Ohisalo, Maria avlägsnade sig 20:54, frånvarande: 

33 - 51 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Rantala, Marcus anlände 19:19, frånvarande: 25 - 31 

§
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Silvo, Satu
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo avlägsnade sig 20:57, frånvarande: 

33 - 51 §
Torsti, Pilvi anlände 18:10, avlägsnade sig 

20:56, frånvarande: 25 - 31§, 33 - 
51 §

Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
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Anttila, Maija ersättare
Haglund, Mia ersättare
Harms-Aalto, Martina ersättare

avlägsnade sig 19:19, frånvarande: 
32 - 51 §

Hillman, Perttu ersättare
Hyttinen, Nuutti ersättare

anlände 20:57, frånvarande: 25 - 32 
§

Kiesiläinen, Mikko ersättare
anlände 20:57, frånvarande: 25 - 32 
§

Klemetti, Tapio ersättare
Kolehmainen, Joonas ersättare
Nieminen, Jarmo ersättare
Nordström, Laura ersättare

anlände 20:57, frånvarande: 25 - 32 
§

Pajula, Matias ersättare
Pasanen, Amanda ersättare
Rantanen, Tuomas ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Sevander, Tomi ersättare
Sivonen, Sameli ersättare

anlände 18:40, frånvarande: 25 - 31 
§

Strandén, Juhani ersättare
anlände 20:57, frånvarande: 25  32 
§

Turkkila, Matias ersättare
Varjokari, Laura ersättare
Venemies, Mauri ersättare
Vierunen, Maarit ersättare

anlände 18:10, frånvarande: 25 - 31 
§

Välimäki, Heta ersättare
anlände 20:56, frånvarande: 25 - 32 
§

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Aho, Mikko sektorchef i stadsmiljösektorn
Jolkkonen, Juha sektorchef i social- och hälsovårds-

sektorn
Laine-Hendolin, Kirsti stf. sektorchef i kultur- och fritids-
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sektorn
Pohjolainen, Liisa sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Rope, Jenni stadsjurist
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Mickwitz, Leena stadssekreterare
Rimpilä, Katja stadssekreterare
Villeneuve, Anna stadssekreterare
Isbom, Hanna specialmedarbetare
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Laine, Hanna specialmedarbetare
Sairanen, Heikki specialmedarbetare
Seppänen, Pirre specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator
Katajamäki, Paula kommunikationsspecialist
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist

Sakkunniga

Qvisen, Tom projektchef
Rantanen, Kirsti arkitekt

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
25 - 32 §, delvis 33 §, 34 - 50 §

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 33 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
25 - 31 §, delvis 32 §, delvis 33 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 32 §, delvis 33 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 32 §, delvis 33 §, 34 - 51 §
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§ Asia

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

26 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

27 Asia/3 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

28 Asia/4 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

29 Asia/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jaoston varajäsenen valinta
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ersättare i 
social- och hälsovårdsnämndens sektion

30 Asia/6 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

31 Asia/7 M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottaminen
Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av M100-
tågen

32 Asia/8 Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta 
alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572)
Detaljplaneändring för Helsinki Garden, Nordenskiöldsgatan 13 och en 
del av det övriga Djurgårdsområdet (12572)

33 Asia/9 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perus-
terveydenhuollon saatavuuden parantamisesta
Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om 
förbättring av tillgången till offentlig primärvård i Helsingfors

34 Asia/10 Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jono-
jen poistamisesta
Den av ledamoten Risto Rautava väckta motionen om avveckling av 
köerna till icke-brådskande vård

35 Asia/11 Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan 
sovelluksen tuottamiseksi
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om en applikation 
som underlättar röstningen för helsingforsarna

36 Asia/12 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä val-
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tuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i 
förebyggande av diskriminering och hatretorik

37 Asia/13 Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden 
antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston ko-
kouksissa
Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om bestående ytt-
rande- och närvarorätt för ungdomsrådets företrädare vid stadsfull-
mäktiges sammanträden

38 Asia/14 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta 
lymfedeemaa sairastaviin
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om utvidgning av 
specialsimkortet till lymfödempatienter

39 Asia/15 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuu-
desta
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om tillgång till 
mödrarådgivningstjänster

40 Asia/16 Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen koko-
naisuuden hallinnasta
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om hantering av 
helheten med social- och hälsovårdstjänster

41 Asia/17 Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä
Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om en enhet för psy-
kiatrisk vård med låg tröskel

42 Asia/18 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöl-
lisen kuntoutuksen tehostamisesta
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om effektivisering 
av den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hemma

43 Asia/19 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen 
ajankäytön harkinnan lisäämisestä
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ökning av 
hemvårdarnas handlingsfrihet i tidsanvändningen per klient

44 Asia/20 Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämi-
sestä
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rek-
reationsanvändningen av Vårdö

45 Asia/21 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentiel-
le
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Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om farthinder på 
Hundholmsvägen

46 Asia/22 Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso 
Roobertinkadulla
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om minskning av 
biltrafiken på Stora Robertsgatan

47 Asia/23 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle
Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om parkbänkar 
till Antängen

48 Asia/24 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä 
Kaupintie 11 kohdalla
Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om breddning av 
busshållplatserna vid Krämarvägen 11

49 Asia/25 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta 
nuorisotiloissa
Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om servering av 
svinnmat från skolor i ungdomslokaler

50 Asia/26 Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuoti-
sen esiopetuksen kokeiluun
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett försök med 
tvåårig förskoleundervisning

51 Asia/27 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 25
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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§ 26
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Kaisa Hernberg ja Petrus 
Pennanen sekä varalle valtuutetut Mai Kivelä ja Wille Rydman.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Kaisa Hernberg ja Petrus Pennanen sekä varalle val-
tuutetut Mai Kivelä ja Wille Rydman.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 27
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2020-001063 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Elina Moisiolle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimes-
ta

 totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupun-
ginvaltuutetuksi tulee Tuomas Rantanen vuoden 2021 toukokuun 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi

 totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryhmäl-
le 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 28.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Elina Moisio (Vihr.) on 28.1.2020 pyytä-
nyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuus-
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ton puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaan-
tulojärjestyksen mukaisesti Vihreän valtuustoryhmän ensimmäinen va-
ravaltuutettu Tuomas Rantanen. 

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Elina Moisiolle eron kaupunginvaltuu-
tetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreälle valtuustoryhmälle 21. va-
ravaltuutetun.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus 28.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 74

HEL 2020-001063 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Elina Moisiolle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta
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 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Tuomas Rantanen vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi 

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryh-
mälle 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 6 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
12.02.2020

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

§ 28
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2020-001104 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Silvia Modigille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimes-
ta

 totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupun-
ginvaltuutetuksi tulee Mia Haglund vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

 totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Vasemmistoliiton valtuus-
toryhmälle 10. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Silvia Modig (Vas.) on 29.1.2020 pyytä-
nyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta tultuaan valituksi Eu-
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roopan parlamentin jäsenen tehtävään. Kaupunginvaltuuston puheen-
johtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyk-
sen mukaisesti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäinen vara-
valtuutettu Mia Haglund.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Silvia Modigille eron kaupunginval-
tuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vasemmistoliiton valtuustoryhmäl-
le 10. varavaltuutetun.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.1.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 75

HEL 2020-001104 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Silvia Modigille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Mia Haglund vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi 

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vasemmistoliiton val-
tuustoryhmälle 10. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 29
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslau-
takunnan jaoston varajäsenen valinta

HEL 2020-000834 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Antti Vainionpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jä-
senen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäse-
nen luottamustoimista

 valitsi Reko Ravelan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja
 valitsi Reko Ravelan varajäseneksi (Mira-Veera Auerin henkilökoh-

tainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Antti Vainionpään (Vas.) 16.1.2019 § 4 jä-
seneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä 7.6.2017 § 277 varajäse-
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neksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon vuonna 2021 päättyväk-
si toimikaudeksi. Antti Vainionpää pyytää 20.1.2020 eroa sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaos-
ton varajäsenen luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.

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 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 76
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HEL 2020-000834 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Vainionpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäse-
nen luottamustoimista

 valitsee Reko Ravelan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja
 valitsee Reko Ravelan varajäseneksi (Mira-Veera Auerin henkilö-

kohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakunnan jaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 30
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-000201 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 totesi, että käräjäoikeuden lautamies Jukka Kuittisen luottamustoimi 
on päättynyt ja

 valitsi Jouni Nevalaisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Jukka Kuittisen (Kok.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi. Jukka Kuittinen on kuollut 30.11.2019.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
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vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden 
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 44

HEL 2020-000201 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Jukka Kuittisen luottamustoi-
mi on päättynyt ja

 valitsee Jouni Nevalaisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 14 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
12.02.2020

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

27.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Jouni Nevalaista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 31
M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottaminen

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi M100 -junayksiköiden peruskorjauksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen liikenneliikelaitoksen 
johtokunnan esityksen 12.12.2020 mukaisesti siten, että hankkeen 
enimmäishinta on yhteensä 31,22 miljoonaa euroa (kustannustaso 
marraskuu 2019). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017 § 300 M100 -metrojunien pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että 39 junayksikökköä korja-
taan ja että peruskorjauksen kustannusarvio on 27,29 miljoonaa euroa 
(alv 0). 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 12.12.2019 § 213 M100 -
metrojunayksiköiden peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäis-
hinnan korottamista siten, että hankkeen enimmäishinta on yhteensä 
31,22 miljoonaa euroa (alv 0, kustannustaso marraskuu 2019).

Hankkeessa peruskorjataan Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) käytössä olevat 39 M100-sarjan metrojunayksikköä (nk. sarjaju-
na). Metrojunayksiköt ovat kaksivaunuisia ja ne ovat toimitettu vuosina 
1979−1984.
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Hankesuunnitelmaa on päivitetty peruskorjausten alkamisen jälkeen. 
Ensimmäisen junayksikön peruskorjauksessa on ilmennyt lukuisia ju-
nien kunnosta johtuvia pieniä lisätyötarpeita, jotka toteuttamalla varmis-
tetaan hankkeen alkuperäisten tavoitteiden toteutuminen.

Lisätöiden ohella kustannuksia nostaa metrojunayksiköiden matkusta-
jaovien kunnostuksessa tarvittavien materiaalien hintojen nousu ja oh-
jaamon modernisoinnin toteuttaminen alun perin suunniteltua laajem-
min.

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa ei ole tarvittavassa laajuudessa 
arvioitu hankkeen toteuttamisen aikana ilmenevien lisätöiden kustan-
nusten kattamista. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa tuleviin lisätöihin 
varaudutaan 1,00 milj. euron hankevarauksella. Hankesuunnitelman 
korotuksen jälkeen hankkeen enimmäishinta on 3,93 milj. euroa (n. 14 
%) korkeampi kuin alkuperäisen hankesuunnitelman enimmäishinta.

Päivitetyn hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta:

 M100-metrojunien peruskorjaus: 22,4 milj. euroa 
 Tiedossa olevat tilattavaksi esitettävät lisätyöt: 0,34 milj. euroa
 Ilmanvaihdon tehostaminen: 0,68 milj. euroa
 Varaosat: 0,08 milj. euroa
 Erillistyöt: 0,12 milj. euroa
 Tehomoduulien peruskorjaus: 3,00 milj. euroa
 Tehomoduulien peruskorjauksen lisätyöt: 0,30 milj. euroa
 Matkustajaovien kunnostuksen materiaalit: 2,31 milj. euroa
 Ulkopuolisten konsulttien palkkiot: 0,37 milj. euroa
 Oman työn kustannukset: 0,62 milj. euroa
 Hankevaraus: 1,00 milj. euroa

Yhteensä 31,22 milj. euroa 

Päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset poistot 10 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina ovat noin 3,10 milj. euroa vuodessa ja Helsingin kaupun-
gin vakuutusrahastomaksut noin 0,20 milj. euroa vuodessa. HKL rahoit-
taa hankkeen lainarahoituksella. Todelliset korkokulut ovat yhteensä 
noin 5,38 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 10 vuotta).

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti HKL laskuttaa metrovau-
nujen peruskorjauksen poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) operointikustannusten 
yhteydessä. Osa HSL:ltä laskutettavista operointikustannuksista kiertyy 
vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuo-
suuden kautta.

Hankkeen arviointi
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M100-metrojunayksiköiden peruskorjaushanke on hankesuunnitelman 
korotuksesta huolimatta taloudellisesti ja teknisesti perusteltua toteut-
taa. Hankesuunnitelman korotuksella varmistetaan, että M100-
metrojunayksiköiden peruskorjaus suoritetaan siinä laajuudessa, että 
alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteet matkustaja-, kuljettaja- ja 
kunnossapitonäkökulmasta saavutetaan.

Hankkeen toteuttaminen pidentää metrojunayksiköiden käyttöikää noin 
10 vuodella. Metrojunayksiköiden peruskorjauksen vaihtoehtona olisi 
ollut uuden kaluston hankinta. Peruskorjaus mahdollistaa uusien metro-
junien hankinnan siirtämisen 2020-luvun lopulle tai tarvittaessa myö-
hempään ajankohtaan, jolloin metron kapasiteetin huomattava kasvat-
taminen on välttämätöntä ja automatisointi todennäköisesti tarpeellista.

Investoinnin vuotuiset poistot ja korkokustannukset hankesuunnitelman 
korotuksen myötä ovat noin 94.000 euroa seuraavien lähtötietojen mu-
kaisesti:

Investointi: 31.220.000 euroa
Investointi / junayksikkö (2 vaunua): 800.512,82 euroa
Jäännösarvo: 0 euroa
Investoinnin pitoaika: 10 vuotta
Korkokanta: 3 % 

Vertailuna uuden nelivaunuisen metrojunayksikön vastaavan matkusta-
jakapasiteetin eli kahden vaunun investoinnin vuotuiset poistot ja kor-
kokustannukset olisivat noin 178.000 euroa seuraavien lähtötietojen 
mukaisesti:

Investointi (vastaava kuin M300-metrojuna): 7.000.000 euroa
Investointi / 2 vaunua: 3.500.000,00 euroa
Jäännösarvo: 0 euroa
Investoinnin pitoaika: 30 vuotta
Korkokanta: 3 % 

M100-metrojunien peruskorjauksen ja uusien metrojunien hankinnan 
elinkaarikustannusten vertailu edellyttäisi edellä mainitun lisäksi myös 
käyttö- ja huoltokustannusten ja uusien metrojunien tulevaisuuden pe-
ruskorjausten huomioon ottamista. Lähtökohtaisesti kalustotyypille on 
tarpeellista tehdä vähintään yksi peruskorjaus sen elinkaaren aikana. 
Arvioimatta näiden tekijöiden tarkempaa taloudellista vaikutusta voi-
daan kuitenkin todeta, että M100-metrojunien peruskorjaus on nykyi-
sessä tilanteessa taloudellisesti ja teknisesti paras sekä tarkoituksen-
mukaisin vaihtoehto hankkeen kustannusarvion noususta huolimatta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 77

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy M100 -junayksiköiden peruskorjauksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen liikenneliikelaitoksen 
johtokunnan esityksen 12.12.2020 mukaisesti siten, että hankkeen 
enimmäishinta on yhteensä 31,22 miljoonaa euroa (kustannustaso 
marraskuu 2019). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.12.2019 § 213

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
hyväksyttäväksi M100-metrojunayksiköiden peruskorjauksen hanke-
suunnitelman korottamista niin, että hankkeen arvonlisäveroton enim-
mäishinta on yhteensä 31,22 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu 
2019).

Esittelijä
yksikön johtaja
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Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi
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§ 32
Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan 
muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572)

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, 
urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d 
-merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päi-
vätyn sekä 17.12.2019 ja 4.2.2020 muutetun piirustuksen nro 12572 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
rakennustöiden aikana turvata jääurheilun ja jalkapallon harras-
tamisen toimintaedellytykset kaupungissa. (Otto Meri)

  
 Hyväksyessään Garden-projektin valtuusto edellyttää, että selvi-

tetään kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja 
laajentaa niin että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaati-
muksia. (Björn Månsson)

Käsittely

Valtuutettu Mia Haglund ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto hylkää päätösehdotuksen seuraavin pe-
rustein: 

Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa puolesta sopiva 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se heikentäisi niin 
kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvojakin. Massiivinen 
rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista asemaa. Se haittaisi 
alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuurialueena yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, että kaava sallii raken-
nuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden ilmanvaihtoraken-
nelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Otto Meri ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 
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 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
rakennustöiden aikana turvata jääurheilun ja jalkapallon harras-
tamisen toimintaedellytykset kaupungissa.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Silja Borgarsdottir Sande-
linin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään Garden-projektin valtuusto edellyttää, että selvi-
tetään kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja 
laajentaa niin että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaati-
muksia.

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
vanhan jäähallin toiminnan jatkamiseksi nykyisen mallin mukai-
sesti ainakin siihen saakka, kun rakennustyöt hallin tontilla ovat 
alkaneet.

Äänestysjärjestys

Ensin asetettiin valtuutettu Mia Haglundin hylkäysehdotus kaupungin-
hallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Mia Hag-
lundin ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet. Jos 
kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotettujen 
toivomusponsien hyväksymisestä kustakin erikseen.

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, hylkäys EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa 
puolesta sopiva arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se 
heikentäisi niin kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvoja-
kin. Massiivinen rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista 
asemaa. Se haittaisi alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuuria-
lueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, et-
tä kaava sallii rakennuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden 
ilmanvaihtorakennelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.

Jaa-äänet: 70
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
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dottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi 
Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmai-
nen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, 
Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Nii-
nistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Sameli Sivonen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Suldaan Said Ahmed, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Thomas Wallgren

Poissa: 1
Maria Ohisalo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Valtuutettu Otto Meren ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet rakennustöiden aikana turvata jääurheilun ja jalkapallon harras-
tamisen toimintaedellytykset kaupungissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 65
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina 
Heinäluoma, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muu-
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rinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, 
Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Juhana 
Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Sami Muttilainen

Tyhjä: 18
Maija Anttila, Katju Aro, Fatim Diarra, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori

Poissa: 1
Maria Ohisalo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Otto Meren ehdottaman toi-
vomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Garden-projektin valtuusto edellyttää, et-
tä selvitetään kuinka harjoitusjäähallien verkostoa voidaan uudistaa ja 
laajentaa niin että se vastaa nykyisiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Mai Kive-
lä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kau-
ko Koskinen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mi-
rita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
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Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, 
Laura Varjokari, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 32
Maija Anttila, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Har-
janne, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Abdirahim 
Husu Hussein, Kati Juva, Otso Kivekäs, Joonas Kolehmainen, Pia Kop-
ra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Ulla-
Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Poissa: 2
Maria Ohisalo, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin ehdottaman 
toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Paavo Arhinmäen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet vanhan jäähallin toiminnan jatkamiseksi nykyisen mallin mukai-
sesti ainakin siihen saakka, kun rakennustyöt hallin tontilla ovat alka-
neet.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 27
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Mia Hag-
lund, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Jukka Järvinen, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, 
Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 54
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, 
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Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Nis-
kanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, 
Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 3
Laura Finne-Elonen, Maria Ohisalo, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Paavo Arhinmäen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutet-
tu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muu-
tettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

3 Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)
6 Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 

2017
7 Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 

19.1.2018
8 Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019
9 Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019
10 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017
11 Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, 

Helsingin kaupunki, 15.10.2019
12 Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kau-

punki, 15.2.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
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väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liiken-
ne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -
kuntayhtymä
Museovirasto, kulttuu-
riympäristön suojelu
Väylävirasto
HUS/Keskuskirjaamo
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Kaavamuutoksen hakija Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee puistoalueita, 
urheilualuetta, katualueita ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläin-
tarhan puiston pohjoisosassa Taka-Töölössä. Se mahdollistaa yksityi-
sen, maanalaisen monitoimiareenan sekä toimitilojen ja asuntojen ra-
kentamisen Nordenskiöldinkadun varteen (ns. Garden Helsinki -hanke). 
Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoitus yhdistää 
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hankkeeseen ja muuttaa se pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä lii-
kuntatiloiksi. Kallioselänteen alle rakennettaisiin lisäksi harjoitusjäähalli-
tiloja ja pysäköintilaitos. Maanalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys tu-
lisi Vauhtitien suunnasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta 
kerrosalaa kaavaehdotuksessa syntyy yhteensä 158 800 k-m². Maana-
laiseen pysäköintilaitokseen kallioselänteen alle on osoitettu noin 1000 
pysäköintipaikkaa. Samassa yhteydessä on laadittu liikennesuunnitel-
ma, joka ottaa huomioon mittavan rakennushankkeen aiheuttamat vai-
kutukset eri liikennemuodoille.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun tavoitteet ja keskeinen sisältö

Tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti yritystoiminnan ja toteut-
tamiskelpoisten suurhankkeiden edistäminen sekä liikunta- ja vapaa-
ajan paikkojen, asuntojen ja työpaikkojen lisääminen. 
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunki 
saa suurena yksityisenä investointina nykyaikaisen monitoimiareenan.

Uudisrakennus on suunniteltu KTYA- eli toimitila- ja asuinrakennusten 
korttelialueelle, jolle saa sijoittaa lisäksi urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan 
tiloja sekä pysäköintilaitoksen. Suunnitellun uudisrakennuksen maan-
päällisen osan laajuus on 60 000 k-m² ja maanalaisen 89 000 k-m². 
Helsingin jäähallin 19 850  k-m²:n suuruinen rakennus säilytettäisiin, 
mutta maanalainen harjoitusjäähalli tulisi purettavaksi ja osin sen tilalle 
rakennettaisiin 2 000 k-m²:n laajennusosa. Koko kaava-alueen maana-
laisen rakentamisen laajuus on 96 800 k-m² ja nämä kerrosalat sisältä-
vät myös tekniset tilat.

Monitoimiareenan kapasiteetti on 11 000–16 000 henkilöä ja sen laa-
juus ilman ravintolatiloja noin 40 000 k-m². Maanpäällisestä kerrosalas-
ta korkeintaan 30 %  eli 18 000 k-m² saa osoittaa asumiseen, ja jäljelle 
jäävästä kerrosalasta korkeintaan 55 % saa osoittaa hotelli- ja majoi-
tustiloille (23 100 k-m²). Suunnitelmissa hotelli- ja majoitustiloja on esi-
tetty rakennettavaksi 21 000 k-m² ja muita toimitiloja on tarkoitus raken-
taa yhteensä noin 42 000 k-m², joista liiketiloja on noin 24 000 k-m². 
alueen asukasmäärän lisäys olisi noin 350–400 asukasta. Nykyisiä har-
joitusjäitä korvaavien tilojen lisäksi uusia urheilu- ja liikuntatiloja on 
suunniteltu rakennettavaksi noin 5 000 k-m². 

Alueelle suunnitellut maanalaiset tilat mukaan lukien uuden KTYA-
tontin tehokkuusluku eₜ = 6,14. Helsingin vanhalle jäähallille muodos-
tettavan tontin tehokkuusluku eₜ = 1,24.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6926), jonka mukaan Nordenskiöldinkadulle ja Vauhtitielle esitetään ra-
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kennettavaksi uusia kääntymiskaistoja ja nykyisiä vasemmalle käänty-
miskaistoja pidennetään pääkatujen liikenteen sujuvuuden varmistami-
seksi. Samassa yhteydessä katujen liikenneturvallisuutta parannetaan 
selkeyttämällä jalankulku- ja pyöräliikenteen järjestelyjä sekä joukkolii-
kenteen pysäkkijärjestelyjä. Tapahtumapysäköinti- ja -huoltoliikenne on 
ohjattu Vauhtitien kautta nykyisen yleisen pysäköintialueen eteläpää-
dyn kohdalta, josta on tarkoitus rakentaa tunneliyhteys kallioselänteen 
alaiseen pysäköintilaitokseen (1 000 ap) sekä edelleen areenan alata-
solla sijaitseviin huoltotiloihin. Lisäksi pysäköintilaitokseen on toinen si-
säänajoyhteys Pohjoiselle Stadiontielle rakennettavan ajoluiskan kaut-
ta. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on monipuolinen ja kansainvä-
lisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki ja kau-
punki panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongres-
sien houkutteluun ja luomiseen. Strategian mukaisesti tavoitteena on 
myös kulttuuri- ja urheilutapahtumien helppo saavutettavuus. Kaava-
ratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista 
myös tarjoamalla monipuolisia sijoituspaikkoja yrityksille ja täydentä-
mällä asuntotarjontaa hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Eläintarhan alueen maankäy-
tön periaatteet 13.5.2014 jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Kaupunki myönsi Helsinki Garden -hankkeelle suunnittelualuevarauk-
sen 27.6.2016. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Garden Hel-
sinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset läh-
tökohdat ja tavoitteet 4.10.2016. Kaupunginhallitus päätti 8.1.2018 
muuttaa suunnittelualuevarauspäätöstä tarkentamalla varausalueen ra-
jausta. Kaavaratkaisu perustuu hankkeen takana olevan Projekti GH 
Oy:n ja kaupungin vuonna 2016 järjestämän suunnittelukutsukilpailun 
voittaneeseen työhön, kuitenkin siten, että kilpailun jälkeen on luovuttu 
nk. Saharan jalkapallokentän alle suunnitellusta pysäköintilaitoksesta ja 
sen sijaan pysäköintiä, päivittäistavarakaupan tiloja sekä liikunta- ja 
vapaa-ajantiloja on sijoitettu viereisen jalkapallokenttä 7:n alle.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavoitus on tullut vireille vuonna 
2017 suunnittelualuevarauksen tehneen aloitteesta ja kaavaratkaisun 
sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaupunginvaltuusto vahvisti luo-
vutusperiaatteet Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle 
11.9.2019.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Suunnittelualue sijaitsee Taka-Töölössä, ydinkeskustan tuntumassa ja 
lähellä Pasilan uutta keskusta. Maanpäällinen suunnittelualue sijoittuu 
Eläintarhan puistoalueelle. Pohjoisessa alue rajautuu Laakson ja Auro-
ran sairaala-alueisiin sekä näiden välissä sijaitsevaan Keskuspuiston 
vihersormen kapeimman kohdan avoimeen laaksotilaan, joka jatkuu 
Nordenskiöldinkadun molemmin puolin. Idässä maanpäällistä rakennu-
saluetta rajaa Pohjoisen Stadiontien itäpuolinen, koko kaupungin laa-
juiseen metsäverkostoon kuuluva metsäinen kallioselänne vehreine 
reunavyöhykkeineen. Lännessä Urheilukadun varren pääasiassa kuu-
sikerroksisten asuinkortteleiden seinämä rajaa Töölön pallokenttien ja 
Helsingin jäähallin aluetta sekä koko Eläintarhan urheilu- ja puistoaluet-
ta.

Eläintarhan puiston keskiosille on tyypillistä avoimuus ja puistomai-
suus, jossa metsäisten kallioselänteiden lomaan sijoittuu väljästi mai-
semassa vapaasti seisovia urheilulaitoksia kuten Olympiastadion, Ui-
mastadion ja Eläintarhan urheilukenttä sekä Kaupunginpuutarha. Nor-
denskiöldinkatu on tähän asti suurelta osin säilyttänyt vehreän ilmeen-
sä, mutta kadun liikennemäärät ovat suuria.

Laakson sairaala-alueella on käynnissä asemakaavan muuttaminen, 
joka tulee mahdollistamaan uuden yhteissairaalan rakentamisen Nor-
denskiöldinkadun pohjoispuolelle. Sairaalan alle tutkitaan uuden pää-
ajoliittymän rakentamista Auroranportin kohdalle ja pysäköintilaitoksen 
sijoittamista maanalaisiin kalliotiloihin. 

Helsingin yleiskaava 2016:ssa, joka on tullut voimaan 5.12.2018, aluet-
ta koskee kantakaupunkimerkintä C 2 sekä virkistys- ja viheraluemer-
kintä. Kantakaupunkimerkintä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kau-
pan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- 
ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää 
aluetta. Virkistys- ja viheraluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ul-
koilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen 
viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen. Kaavaratkaisu 
on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1906–2015. Pää-
asiallista uudisrakentamisen aluetta koskevan, vuodelta 1942 peräisin 
olevan asemakaavan mukaan alue on urheilualuetta sekä puistoaluet-
ta. Suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen ja Vauhtitieltä alkavan ajotun-
nelin alueita koskee Eläintarhan alueen asemakaava (v. 1906) sekä Pi-
sararadan asemakaava (v. 2015).  

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti: 
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 kertaluonteisia investointeja ovat Pohjoisen Stadiontien ja Pallo-
kenttien 6 ja 7 vieressä sijaitsevan puiston rakentaminen, johtosiir-
rot, pallokentän 1 rakentaminen talvikäyttöön, Helsinki Stadion Ma-
nagement Oy:n ylipainehallin vuokrasopimuksen ennenaikaiseen 
purkuun liittyvät kustannukset sekä ylipainehallin kaupunkikuvallisis-
ta vaatimuksista aiheutuvista lisäkustannukset, yhteensä 4,5 mil-
joonaa euroa

 mahdollisesti uuden harjoitushallin hankkiminen Jääkenttäsäätiölle, 
arviolta 6,5–10,5 miljoonaa euroa

 käyttötalousmenoja arviolta 400 000–1 200 000 euroa vuodes-
sa (Jääkenttäsäätiön vuosittaisen kaupungin toiminta-avustuksen li-
säys).

Kaupungin on laskettu saavan tuloja tonttien myynnistä ja vuokraami-
sesta. Kaavoitetun rakennusoikeuden pääoma-arvo on noin 65 miljoo-
naa euroa. 

Suuntaa antavan arvion mukaan Helsinki Garden -hanke lisäisi Helsin-
gin kunnallisverotuloja rakentamisvaiheessa yhteensä noin 10 miljoo-
naa euroa ja yhteisöverotuloja noin 3 miljoonaa euroa. Vaikutukset ovat 
nettolisäystä siltä osin kuin rakennusinvestoinnit lisäävät rakentamista 
Helsingissä ja Helsingin seudulla eivätkä syrjäytä muita hankkeita.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo ja lausunnot

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 26.3.2019 ja 
muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti  
nähtävillä 30.4.-29.5.2019. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus (Suomen Arkkitehtiliitto SA-
FA r.y.). Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennus-
massan suureen kokoon ja korkeuteen, alueelle sopimattomaan raken-
tamiseen ja Keskuspuiston visuaalisen yhteyden katkeamiseen, alueel-
le suunnitellun asumisen soveltumattomuuteen alueelle ja sen aiheut-
tamiin rajoituksiin ympäristön muille toiminnoille sekä maanalaisen ra-
kentamisen riskeihin. Muistutuksen mukaan asemakaavaehdotus ei 
täytä asemakaavoille asetettuja vaatimuksia eikä maankäyttö- ja ra-
kennuslain asettamia ehtoja.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Keski-
Uudenmaan maakuntamuseo - Helsingin kaupunginmuseo, Väyläviras-
to, Museovirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus). Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat pitkälti 
samoihin asioihin kuten OAS- ja luonnosvaiheessa. Huomautukset 
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kohdistuivat rakennuksen liian suureen kokoon, alueelle sopimattomien 
käyttötarkoitusten suureen määrään, Keskuspuiston laaksotilan kat-
keamiseen, tärkeiden näkymien menettämiseen, Olympiastadionin 
kaupunkikuvallisen aseman heikentymiseen, metsäisen kallioselänteen 
virkistys- ja maisemallisten arvojen menettämiseen uusien teknisten 
rakennelmien vuoksi sekä asemakaavan sisältövaatimuksiin ja kaava-
ratkaisun ristiriitaan muiden maankäyttöä ohjaavien tavoitteiden ja pää-
tösten kanssa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota Pisararadan, Helsin-
ki–Pasila --junaradan ja Vauhtitien ajoyhteyden yhteensovittamiseen, 
työmaa-aikaisiin järjestelyihin sekä vesihuoltolinjojen ja muiden yhdys-
kuntateknisten tunneleiden ja johtojen huomioimiseen mahdollisine siir-
totarpeineen. 

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
lausuntojen perusteella ja jatkosuunnitteluun perustuen muutoksia, jot-
ka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvus-
sa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. Huomautetut nä-
kökohdat on otettu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan ta-
voitteet huomioon ottaen.  

Julkisen nähtävilläolon jälkeen liikenneratkaisuun tehdyistä muutoksista 
on neuvoteltu niiden tahojen kanssa, joiden yksityistä etua muutoksen 
on katsottu koskevan (maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 
32 §), ja heitä on kuultu erikseen. Muistutuksia saatiin 3 kpl. Muistutuk-
sissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueella lisääntyvien tapahtu-
mien ja toimintojen liikenteellisiin vaikutuksiin sekä niihin varautumi-
seen lähinnä jatkosuunnittelussa, liikenneselvitysten laajuuteen ja sisäl-
töön mm. saattoliikenteen järjestämiseen ja vaikutusten kuvaamiseen 
myös muiden liikennemuotojen kuin autoliikenteen osalta, sekä liiken-
nesuunnitelman mukaisiin liikennejärjestelyihin mm. Pohjoisen Stadion-
tien ajoradan leveyteen ja jalankulunyhteyksiin Auroranportin liittymäs-
sä.

Edellä lausuttu huomioon ottaen kaavaehdotukseen tehdyt muutokset 
eivät ole niin olennaisia, että ehdotus tulisi asettaa uudelleen nähtäville. 
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on asiasta äänestetty, äänin 11-2 
lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 79

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, 
urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d 
-merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 päi-
vätyn ja 17.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12572 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Anna Vuorjoki: Ehdotan esityksen hylkäämistä. 

Perustelut:
Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa puolesta sopiva 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se heikentäisi niin 
kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvojakin. Massiivinen 
rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista asemaa. Se haittaisi 
alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuurialueena yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, että kaava sallii raken-
nuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden ilmanvaihtoraken-
nelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 13
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.12.2019 § 666

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Hankenumero 0789_6, 0789_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.3.2019 päivätyn ja 17.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, urheilupuisto-, pysä-
köinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alu-
eella. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäväksi

Kannattaja: Noora Laak

Hylkäysehdotus:
Mia Haglund: Esitän esityksen hylkäämistä

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen näh-
täväksi

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna 
Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän esityksen hylkäämistä

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, 
Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna 
Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

03.12.2019 Pöydälle

16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, taloudellisten vaikutusten arviointi, puhelin: 
310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, kaupallisten vaikutusten arviointi, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 29.5.2019

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – Helsingin kaupunginmuseo on 
tutustunut nähtävillä olevaan Helsinki Garden -hankeen asemakaavan 
muutosta koskevaan 26.3.2019 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja 
asemakaavan selostukseen. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – 
Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen näkö-
kulmasta ja on päättänyt antaa siitä seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita 
ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa. 
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan yksityisen, maanalaisen monitoimia-
reenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentaminen Nordenskiöldinka-
dun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoi-
tus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi 
sekä liikuntatiloiksi. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen kallioselänteen 
alle on tarkoitus rakentaa harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Maa-
nalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys rakennetaan Vauhtitien suun-
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nasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta kerrosalaa syntyy yh-
teensä 175 800 k-m².

Asemakaavaehdotuksen ja kaavamääräysten arviointi kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta

Verrattaessa esillä olevaa asemakaavaehdotusta asemakaavaluon-
nokseen suunnitelman päälinjaukset ovat säilyneet, joskin määräyksiä 
ja tilavarauksia on lisätty ja tarkennettu. Helsinki Garden -hankkeen 
uudisrakennukselle Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien kul-
maan osoitettu alue on edelleen määritelty toimitila- ja asuinrakennus-
ten korttelialueeksi KTYA. Korttelialueelle tulee sijoittaa monitoimiaree-
na- sekä urheilu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saa sijoittaa pysäköin-
tilaitoksen. Kaavaluonnoksesta poiketen myös nykyinen pallokenttä 7 
alue kuuluu KTYA-korttelialueeseen merkinnällä vu/k. ”Alueen osa, jolle 
tulee sijoittaa julkisena toimiva vähintään 40 m x 60 m kokoinen tasai-
nen kenttä sekä kentän varoalueet. Alueen tulee liittyä saumattomasti 
alueen kaakon puoleiseen, samalle tasolle nostettuun puistoalueeseen. 
Kentän tulee olla käytettävissä myös alueen muiden toimijoiden suur-
tapahtumien laajenemistilana. Sijainti on ohjeellinen.” KTYA-
korttelialueella maanpäällistä kerrosalaa on enintään 75000 k-m2 ja 
maanalaisissa tiloissa enintään 93500 k-m2. Rakennusalalle sallitusta 
maanpäällisten kerrosten kokonaiskerrosalasta 30 % saadaan käyttää 
asumiseen. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
ylin sallittu korkeusasema vaihtelee Pohjoisen Stadiontien varren siiven 
eteläisimmän kärjen +50.5 ja pohjoiskärjen +50.0 ja vanhan jäähallin 
eteen työntyvän kulman +59.0 välillä ollen alimmillaan Pohjoisen Sta-
diontien keskivaiheilla +36.0 ja Nordenskiöldinkadun taitekohdassa 
+40.0. Kaupunkikuvaa ja rakentamista koskevan määräystekstin mu-
kaan: ”Rakennukset ja niiden ympäristö sekä kaikki kaava-alueelle tu-
levat rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ko-
konaisuudeksi kiinteistön sijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen 
ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.” Lisäksi määrätään 
julkisivuista myös: ”Rakennusten julkisivut tulee suunnitella ja rakentaa 
kaupunkikuvalliseksi ja arkkitehtonisesti korkea-tasoiseksi kokonaisuu-
deksi. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla paikkaan sopivia, laa-
dukkaita ja aikaa kestäviä. Julkisivuihin liittyvät tekniset rakenteet ja 
ratkaisut on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.” Määräys-
tekstit eivät kuitenkaan muuta alueen luonteen kannalta keskeisintä ja 
maakuntamuseon jo aiemmin kritisoimaa linjausta kaavaratkaisussa eli 
maanpäällisen rakentamisen valtavaa volyymia, sijaintia ja käyttötarkoi-
tusta.

Helsingin jäähallin alue on määritelty urheilu- ja vapaa-ajan rakennus-
ten kortteli-alueeksi YU. Rakennus tulee säilyttää ja osoittaa urheilu-, 
liikunta-, tapahtuma- ja harrastekäyttöön. Alkuperäiselle jäähalliraken-
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nukselle on esitetty suojelumerkintää sr-2: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas alueen maamerkkinä ja osana urheilu-
rakennusten muodostamaa laajempaa kokonaisuutta. Sitä ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka 
muuttavat julkisivujen, vesikaton tai kantavien betonirakenteiden alku-
peräistä ilmettä ja hahmoa. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat vai-
jerikannatteinen hallitila, si-sääntuloaulat sekä kunniavieraiden vastaa-
nottoa ja oleskelua varten rakennettu tilasarja, joiden tilallinen hahmo 
on ensisijaisesti säilytettävä tai palautettava. Rakennuksen alkuperäi-
set rakennusosat ja kiinteä sisustus tulee ensisijaisesti säilyttää.” Jää-
hallin koillisjulkisivuun liittyvänä on kuitenkin mahdollista rakentaa laa-
jennusosa, jota koskee määräys: ”YU-korttelialueella rakennuksen laa-
jennusosan tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja liittyä luonte-
vasti suojeltuun rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin.” Suojelumääräyk-
sessä on otettu maakuntamuseon luonnosvaiheessa esittämät suojelu-
tavoitteet huomioon ja tätä tarkennettua määräystä voidaan sinänsä pi-
tää hyvänä. Kuitenkin voidaan edelleen todeta, että määräys on osin 
muiden kaavan tavoitteiden kanssa ristiriitainen. Vanhaa jäähallia voi-
daan nykyään kiistatta pitää maamerkinomaisena rakennuksena Nor-
denskiöldinkadun varrella ja avoimessa laaksomaisessa ympäristös-
sään. Mikäli sen vie-reen ja osittain myös eteen nousee sitä yli kaksi 
kertaa korkeampi uudisrakennus, jäähallin merkitys maamerkkinä hävi-
ää. Kaikki havainne- ja leikkauskuvat kiistatta osoittavat uudisraken-
nuksen massiivisuuden suhteessa vanhan jäähallin rakennukseen. 
Hieman kyseenalainen on myös Nordiksenaukioksi nimettyä jäähallin 
edustaa koskeva määräys au/s: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas sisäänkäyntiaukio, joka on varattava yleiseksi jalan-
kulkuaukioksi. Alueen tulee olla julkisesti läpikuljettava ympäri vuoro-
kauden.” Suunnitelmista käy ilmi, että edusaukio tulisi olemaan uutta 
kansirakennetta, josta lisäksi huomattavan osan muodostaisi laaja 
maanalaisiin tiloihin johtava, aukkomainen sisäänkäynti.

Luonnosvaiheeseen verrattuna merkinnät ja määräykset Nordenskiöl-
dinkadun, Pohjoisen Stadiontien ja Hammarskiöldintien rajaamalla 
metsäisen kallioselän-teen alueella ovat tarkentuneet ja osittain muut-
tuneet. Alue on saanut merkinnän VP/s: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtuuriltaan arvokas suojeltu puisto. 
Puisto on Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta merkittävä osa koko-
naisuutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet 
Töölönlahden viheraluekokonaisuuteen. Puiston alle saa sijoittaa har-
joitushalli- ja pysäköintitiloja sekä väestönsuojatiloja.” Näiden maana-
laisten tilojen rakennusala onkin huomattavasti laajentunut luonnosvai-
heen jälkeen ulottuen melkein koko puistoalueen alle. Maanalaisista ti-
loista johtavia poistumistie-, savunpoisto- sekä tulo- tai poistoilmanvaih-
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tokuiluja käsittävien tilojen rakennusaloja on siirretty luonnosvaihee-
seen nähden kallioselänteeltä maisemallisesti vähemmän haavoittuvil-
le, mutta kaupunkikuvassa hyvin näkyville ja virkistyskäytössä merkit-
täville alueille lähelle Nordenskiöldinkatua reunustamaan nykyistä 
Eläintarhan urheilukentän moukarikenttää. Lisäksi kallioselänteelle on 
kuitenkin edelleen osoitettu yksi kuilu-rakennelmien rakennusala, sa-
moin puistoalueen eteläosaan. Näiden rakennelmien sallittu koko vaih-
tele 3,3 x 3,3 metristä jopa 5 x 16 metriin ja korkeuden osalta kolmesta 
viiteen metriin. Kyseessä eivät siis ole kevyet piippumaiset rakenteet 
vaan kooltaan rakennuksia vastaavat rakennelmat. Luonnonkivijulkisi-
vuista huolimatta ne muuttaisivat olennaisella tavalla suojellun puiston 
rakentamatonta omi-naisluonnetta.

Suunnittelualueen eteläosassa on vielä omilla merkinnöillään pallokent-
tä 6, jolla on merkintä VU:” Urheilu ja virkistyspalveluiden alue. Alue on 
varattava jalkapallo-kentäksi. Kentän saa kattaa ylipainehallilla loka-
kuusta huhtikuuhun.” Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin yhtey-
dessä olevalle puistoalueelle on asetettu kaavamerkintä VP: ”Puisto. 
Alue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin kau-
punkikuvallisesti merkittävää puistojulkisivua. Alue on liitettävä luonte-
vasti ympäristöönsä.” Nämä merkinnät ja määräykset noudattavat jo 
luonnosvaiheessa esitettyä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanta

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut lausuntonsa Helsinki 
Garden -hanketta koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (20.2.2018) ja uudesta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä asema-kaavaluonnoksesta (29.6.2018). Molem-
missa lausunnoissaan maakuntamuseo on todennut Helsinki Garden -
hankkeen niin toiminnoiltaan kuin mittakaavallisesti ongelmalliseksi 
tässä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristö-
jen reunavyöhykkeellä, Keskuspuiston eteläkärjessä Eläintarhan liikun-
tapuistossa.

Esillä olevaan asemakaavaehdotukseen ei ole tehty olennaisia muu-
toksia uudisrakentamisen mittakaavalle, toiminnoille tai sijoittelulle. 
Käytännössä on tarkistettu joitakin aluerajauksia ja määräystekstejä, 
jotka ennen kaikkea nostavat esiin suunnittelualueeseen liittyvät arvot 
ja tavoitteet. Lisäksi on lisätty uudisrakentamisen laatuun liittyviä mää-
räystekstejä. Maakuntamuseo toteaa, että uudisrakennuksiin valittavat 
materiaalit tai julkisivujäsentely eivät poista hankkeen keskeistä ongel-
maa eli uudisrakentamisen valtavan volyymin, umpikorttelimaisen ra-
kenteen, sen korkeuden ja sijoittumisen sekä rakennukseen sijoittuvien 
toimintojen sopimattomuutta paikkaan. Lähes kuusikymmentä metriä 
korkeana se työntyisi vanhan jäähallin edustalle mitätöiden sen, suoje-
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lumääräyksessäkin esiin nostettua, arvoa alueen maamerkkinä. Kes-
kuspuiston kallioselänteiden väliin jäävään laaksomaiseen tilaan ja siel-
tä ulospäin avautuvia luonteenomaisia pitkiä ja vapaita näkymiä eivät 
korvaa kaksi korkeaan muurimaiseen rakennukseen jätettävää kul-
kuaukkoa, ei myöskään rakennuksen lasiseksi määrätty julkisivu. Uu-
disrakennuksen myötä menetetään alueen puistomaisuus sekä pitkät ja 
vehreät puuston reunustamat katunäkymät, kun Pohjoisen Stadiontien 
varren vanhan puuston korvaa uudisrakennuksen korkea, yhtenäinen 
julkisivu. Keskuspuiston kulttuurihistoriallinen, maisemallinen ja kau-
punkikuvallinen arvo edellyttää kaupunginmuseon näkemyksen mu-
kaan avoimen maisematilan ja vehreyden säilyttämistä, jota ei arkkiteh-
tonisesti korkeatasoinenkaan rakennus istutettuine kansipihoineenkaan 
mahdollista, jos rakennushahmo on kymmeniä metrejä korkea ja muu-
rimainen. Huomattavan korkeana ja laajana esitetty uudisrakennus tuli-
si useissa kaupunkinäkymissä peittämään tai haastamaan myös Olym-
piastadionin ja sen aseman ympäröivän urheilupuiston keskipisteenä ja 
laaksomaisemaa hallitsevana, suomalaisen urheilun symbolina. 

Maakuntamuseo katsoo, että esillä oleva asemakaavaehdotus mahdol-
listaa niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti arvote-
tussa ympäristössä rakennushankkeen, joka merkittävällä tavalla ai-
heuttaisi haittaa rakennetulle kulttuuriympäristölle ja maisemalle. Huo-
mattavan suuri määrä toimitilarakentamista ja asumista Eläintarhan ur-
heilupuistoon, niin maakuntakaavassa kuin Helsingin yleiskaavassa 
vahvimmin virkistys- ja viheralueeksi osoitetulle vyöhykkeelle on maa-
kuntamuseon näkemyksen mukaan vastoin alueen kehittämiselle ase-
tettuja tavoitteita, joissa yli satavuotiaan Keskuspuiston alueen kulttuu-
rihistoriallisten ja maisemallisten sekä luontoarvojen säilyttäminen ja 
Eläintarhan alueen huomattava liikunta-, urheilu- ja virkistyskäyttö sekä 
käyttöhistoria on tähän asti nostettu keskeiseksi lähtökohdaksi.

Edellä mainittuun viitaten Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toistaa 
aiemman kantansa, että esillä olevan asemakaavaratkaisu on vastoin 
suunnittelualueen ominaisluonnetta osana Keskuspuistoa. Hanke tulisi 
väistämättä ja peruuttamattomasti hävittämään tämän Helsingin ja koko 
valtakunnan urheilu- ja puistohistoriassa ainutlaatuisen viher- ja virkis-
tysalueen arvoja. Asemakaavaehdotuksen mahdollistaman uudisraken-
tamisen myötä menetettäisiin mahdollisuus kaava-alueen kehittämi-
seen osana vihersormen laajempaa rakentamatonta virkistysaluekoko-
naisuutta nykyistä puistomaisempaan suuntaan. Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo ei voi puoltaa Helsinki Garden -hankkeen esillä ole-
vaa asema-kaavaehdotusta.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 42 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
12.02.2020

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

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.02.2019 § 9

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12572 pohjakartan 
kaupunginosassa 14 Taka-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittaus-
palvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12572
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö
Kartoituksen työnumero: 21/2018
Pohjakartta valmistunut: 30.5.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 19.09.2018 § 53

HEL 2017-007173 T 10 03 03
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Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käy-
dyn keskustelun pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Nordiksenaukio–Nordisplatsen 
(aukio)

Perustelu: Vuonna 1966 valmistuneen Helsingin ensimmäisen jäähallin 
epävirallisen nimen Nordis mukaan. Nordenskiöldinkadun vanhaan 
slanginimitykseen perustuva nimi on tullut yleiseen käyttöön Jäähallin 
kutsumanimenä 1990-luvun lopulla;

ja

Voittokuja–Segergränden
(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Alueen monipuolisen urheilu- ja urheilutapahtumatoiminnan 
sekä viereisen Olympiastadionin mukaan.

22.08.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 33
Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen pe-
rusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Anna Vuorjoki ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että terveysasemapalveluiden ulkois-
tamista ei valmistella. Sen sijaan keskitytään kaupungin omien ter-
veysasemien toiminnan parantamiseen kehittämällä johtamista, paran-
tamalla työolosuhteita lääkärien rekrytoinnin helpottamiseksi, huolehti-
malla riittävistä resursseista sekä levittämällä toimintamalleja parhaim-
min toimivilta kaupungin terveysasemilta. 

Ulkoistaminen hankaloittaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimis-
ta ja eri ammattilaisten tiivistä yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi, kos-
ka se irrottaisi terveysasemapalvelut kokonaisuudesta toiselle palvelun-
tuottajalle. Se saattaisi myös lisätä kilpailua lääkäreistä yksityisen sek-
torin kanssa ja siten hankaloittaa edelleen rekrytointia kaupungin omilla 
terveysasemilla.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan asia valmisteluun siten, että terveysasemapal-
veluiden ulkoistamista ei valmistella. Sen sijaan keskitytään kaupungin 
omien terveysasemien toiminnan parantamiseen kehittämällä johtamis-
ta, parantamalla työolosuhteita lääkärien rekrytoinnin helpottamiseksi, 
huolehtimalla riittävistä resursseista sekä levittämällä toimintamalleja 
parhaimmin toimivilta kaupungin terveysasemilta. Ulkoistaminen han-
kaloittaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimista ja eri ammatti-
laisten tiivistä yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi, koska se irrottaisi 
terveysasemapalvelut kokonaisuudesta toiselle palveluntuottajalle. Se 
saattaisi myös lisätä kilpailua lääkäreistä yksityisen sektorin kanssa ja 
siten hankaloittaa edelleen rekrytointia kaupungin omilla terveysasemil-
la.
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Jaa-äänet: 50
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Kati Juva, Arja Karhuvaara, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Joonas Kolehmainen, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Mia 
Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Mirita Saxberg, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura 
Varjokari, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 33
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, 
Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johan-
na Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Mari Ran-
tanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Juhani 
Strandén, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Heta Välimäki

Tyhjä: 1
Mari Holopainen

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kahta toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että jatkovalmistelussa selvitetään oman toiminnan tehostamisen, 
lisärekrytointien sekä palvelusetelien ja ostopalveluiden lisäämi-
sen mahdollisuutta parantaa terveyspalveluiden saatavuutta en-
nen kuin kaupunki ulkoistaa terveysasemia.
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Valtuutettu Maija Anttila ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toimialan 
käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä etsiä mahdollisuuksia 
ratkaista perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisongel-
mat omaa toimintaansa kehittämällä esim työnjakoa ja johtamista 
kehittämällä ja erilaisia benchmarking malleja etsimällä. Tällöin 
lautakunta voi todeta toiminnan kehittymisen eikä ulkoistamis-
suunnitelmia tarvitse viedä eteenpäin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

6 äänestys

Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään oman toiminnan tehos-
tamisen, lisärekrytointien sekä palvelusetelien ja ostopalveluiden li-
säämisen mahdollisuutta parantaa terveyspalveluiden saatavuutta en-
nen kuin kaupunki ulkoistaa terveysasemia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Maija Anttila, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Ab-
dirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, 
Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, 
Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Tho-
mas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Heta Välimäki

Ei-äänet: 7
Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Matti Par-
pala, Risto Rautava, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 55
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Perttu Hillman, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Mikko Kiesiläinen, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Koleh-
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mainen, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Petra Ma-
lin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pa-
junen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, 
Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Leo Stra-
nius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 3
Pia Kopra, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen ehdotta-
maa toivomuspontta.

7 äänestys

Valtuutettu Maija Anttilan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet toi-
mialan käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä etsiä mahdollisuuk-
sia ratkaista perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisongelmat 
omaa toimintaansa kehittämällä esim työnjakoa ja johtamista kehittä-
mällä ja erilaisia benchmarking malleja etsimällä. Tällöin lautakunta voi 
todeta toiminnan kehittymisen eikä ulkoistamissuunnitelmia tarvitse 
viedä eteenpäin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, 
Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari 
Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ilk-
ka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinik-
ka Vepsä, Anna Vuorjoki, Heta Välimäki

Ei-äänet: 10
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Otto Meri, Dani Niska-
nen, Matti Parpala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, 
Juhana Vartiainen

Tyhjä: 40
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Perttu Hillman, Mari 
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Holopainen, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Kive-
käs, Tapio Klemetti, Joonas Kolehmainen, Kauko Koskinen, Terhi Kou-
lumies, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Laura 
Nordström, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 3
Pia Kopra, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Maija Anttilan ehdotta-
maan toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista kilpailutta-
malla aluksi 1-3 terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja 
laadun sekä uusien toimintamallien ja tehokkuusseurannan kehittämi-
seksi.     

Kaupunginhallitus toteaa, että ryhmäaloitteessa ehdotettuihin toimenpi-
teisiin on ryhdytty. Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu pe-
rustason palvelujen parantaminen.  

Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan maaliskuuhun 2020 men-
nessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonaisuus, jolla varmiste-
taan sujuva hoitoon pääsy terveysasemilla. Toimialan sitovana tavoit-
teena on, että vuoden 2020 lopussa hoitoonpääsyajan mittari T3 on al-
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le 20 vuorokautta kaikilla terveysasemilla. Lisäksi sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle valmistellaan esitys 1-2 terveysaseman palvelujen ulkois-
tamisen kokeilusta ja selvitetään 1-2 terveysaseman muuttamista ta-
seyksiköksi.  

Palvelujen saatavuutta ja parantamista on jo vahvistettu muun muassa 
kehittämällä terveysasemien johtamista, tehostamalla lääkärien rekry-
tointia, kokeilemalla palveluseteliä tuottamistapana sekä lisäämällä 
sähköisiä palveluja. Terveydenhuollon tehtävät on huomioitu myös 
vuotta 2020 koskevassa palkkakehityssuunnitelmassa. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon ja lautakunnan päättämän vuoden 2020 käyttö-
suunnitelman kirjausten mukainen.  

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan valtuustoryhmä voi tehdä 
ryhmäaloitteen. Ryhmäaloite on aloite, jonka on allekirjoittanut enem-
män kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka otsikoidaan ryhmä-
aloitteeksi. Ryhmäaloitteen jättää puheenjohtajalle valtuustoryhmän 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä 
ryhmäaloitetta valtuustokauden aikana. Kaupunginhallituksen on esitet-
tävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin hallintosäännön 30 
luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on 
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.     

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 80

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että terveysase-
mapalveluiden ulkoistamista ei valmistella. Sen sijaan keskitytään kau-
pungin omien terveysasemien toiminnan parantamiseen kehittämällä 
johtamista, parantamalla työolosuhteita lääkärien rekrytoinnin helpot-
tamiseksi, huolehtimalla riittävistä resursseista sekä levittämällä toimin-
tamalleja parhaimmin toimivilta kaupungin terveysasemilta. 

Ulkoistaminen hankaloittaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimis-
ta ja eri ammattilaisten tiivistä yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi, kos-
ka se irrottaisi terveysasemapalvelut kokonaisuudesta toiselle palvelun-
tuottajalle. Se saattaisi myös lisätä kilpailua lääkäreistä yksityisen sek-
torin kanssa ja siten hankaloittaa edelleen rekrytointia kaupungin omilla 
terveysasemilla.

Kannattaja: Tomi Sevander

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 289

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi:

”Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosai-
raanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin 
aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveys-
työstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat 
terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja ko-
tihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevasta 
epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.

Helsingissä on terveysasemia yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireel-
lisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta. Vuonna 2018 terveysa-
semien perusterveydenhuollon avohoidon suoritteita oli yhteensä 
1 560 598. Luku ei sisällä epidemiologisen toiminnan, kaupungin keski-
tetyn ehkäisyneuvonnan eikä keskitetyn rokotusvastaanoton suoritteita. 
Suoritteita oli noin 1,2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Lääkärien 
vastaanottokäyntien osuus kaikista suoritteista oli 30 prosenttia (460 
958 käyntiä), jossa vähennystä vuoden 2017 lääkärivastaanottokäyn-
teihin verrattuna oli 2,2 prosenttia. Lääkärien muiden asiointien (sisäl-
tää sähköisen asioinnin, hoitopuhelut ja kirjeet) osuus kaikista suorit-
teista oli 19 prosenttia (298 667 suoritetta), jossa oli kasvua vuoden 
2017 lääkärien muu asiointi -suoritteisiin verrattuna 0,9 prosenttia. Lää-
kärivajeen vuoksi vastaanottokäynnit ovat laskeneet. Sähköisen 
asioinnin lisääntyminen selittää muun asioinnin kasvun. 

Hoitoonpääsy terveysasemilla

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §:ssä säädetään perusterveyden-
huollon hoitoon pääsyn aikarajat. Potilaan tulee saada virka-aikana vä-
littömästi yhteys terveyskeskukseen, hoidon tarpeen arvio tulee toteut-
taa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettu hoi-
to on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministe-
riön ohjeen mukaan välittömän yhteydensaannin voi toteuttaa puheli-
men kautta takaisinsoitolla, jonka tulee toteutua saman vuorokauden 
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aikana. Lisäksi kussakin toimipisteessä tulee toteuttaa koko sen aukio-
loajan walk-in-mahdollisuus (STM/424/2011, ohje 378530). 

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi 
joko puhelimitse tai paikan päällä saman päivän aikana. Toteutunut 
hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää, mikä täyt-
tää terveydenhuoltolain määrittämän aikarajan. Terveysasemilla on läh-
tökohtana, että potilaan asia ratkaistaan ensimmäisessä yhteydenotos-
sa. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 prosen-
tilla potilaista vastaanottoaika annetaan jo samalle päivälle. Näitä 
akuuttiaikoja (kiireellisiä) ei ole laskettu mukaan T3-mittaukseen. T3-
keskiarvojen kehityksellä ei ole yhteyttä terveysasemien lääkäreiden 
kiirevastaanottoihin.

Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan ter-
veysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajan-
varausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aiko-
jen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn 
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialan käyttösuunnitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sito-
vana tavoitteena terveysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mit-
tari) lasku alle kymmeneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een 
vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle on tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokaut-
ta. Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin 
alle 20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin 
kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokaut-
ta. 

Terveysasemien kiireettömän vastaanottoajan saamisessa lääkärin 
vastaanotolle on valitettavasti ollut viivettä lääkärivajeen takia. Lääkärin 
vastaanotolle pääsy on kuitenkin koko ajan toteutunut lain mukaisesti.

Helsingin omat päivystystoiminnot siirtyivät tammikuun alussa 2019 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Muutosta on seurat-
tu yhteistyössä HUSin kanssa, eikä päivystysten käyntimäärissä ole 
HUSilta saatujen tilastojen valossa tapahtunut mitään oleellisia muu-
toksia. Terveysasemien T3-aikojen kehityksellä ei ole suoraa yhteyttä 
asiakkaiden hakeutumisella HUSin päivystyksiin.  

Palvelujen uudistaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on tarjota kaikille helsinkiläisille 
asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut.
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Uusia, fyysisiä palvelukeskuksia ovat Kalasataman terveys- ja hyvin-
vointikeskus (THK), Itäkadun perhekeskus, Vuosaaren terveys- ja hy-
vinvointikeskus ja perhekeskus, Kallion perhekeskus sekä monipuoliset 
palvelukeskukset, jatkossa seniorikeskukset. Tällä hetkellä toimivat jo 
kaksi terveys- ja hyvinvointikeskusta, kolme perhekeskusta ja kymme-
nen seniorikeskusta. THK-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden lop-
puun mennessä verkostomaisesti koko kaupungissa

Vuonna 2020 aukeaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, joka 
toimii jatkossa laajennetulla aukioloajalla Myllypuron terveysaseman 
rakennuksessa, satelliittinaan Kontulan terveysaseman rakennus. 
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman sosiaali- 
ja terveyslautakunta on hyväksynyt kesällä 2019. Tonttiselvitykset ovat 
myös käynnissä pohjoisen ja lännen terveys- ja hyvinvointi- ja perhe-
keskuksista. Kontulan seniorikeskus on rakenteilla, ja Vuosaaren ja 
Koskelan seniorikeskuksien suunnittelu etenee. Pohjois-Haagan senio-
rikeskuksen suunnittelu on kaavoitusvaiheessa. Seniorikeskuksia sijait-
see tulevaisuudessa myös keskustassa, Kannelmäessä ja mahdollises-
ti Laajasalossa.

THK-toimintamallin ydin on asiakkaan tarpeeseen vastaaminen. Hoi-
don ja palvelutarpeen arviossa asiakas ohjautuu tarpeensa mukaiseen 
palveluun, saa tarvittaessa yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin 
tuen. Johtaminen ja tilaratkaisut tukevat yhteistä työtä, yhdessä toimi-
mista asiakkaan parhaaksi, itsensä ja toisten johtamista sekä vahvem-
paa vastuun ottamista asiakkaasta, palvelujen laadusta ja palvelujen 
jatkuvasta kehittämisestä. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden rat-
kaiseminen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja 
välittömästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai verkostona 
toimintamallia toteuttaen. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- 
ja hyvinvointikeskusta.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun ja helsinkiläisten itse- ja 
omahoidon lisäämisen. Yhä suurempaan osaan terveyspalvelukysyn-
nästä pyritään jatkossa vastaamaan älykkäiden oirearvioiden ja auto-
matiikan keinoin, jotta käytettävissä oleva työvoima saadaan kohdistet-
tua vastaanottotoimintaan.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskusta ja Itäkadun perhekeskusta 
ei ole toteutettu kaupungin omina investointeina, vaan vuokrahankkei-
na. Vuosaaren ja Kallion keskukset on toteutettu muutostöinä sosiaali- 
ja terveystoimialan käytössä olleisiin tiloihin. 

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloista voidaan todeta 
seuraavaa:
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Kalasatamassa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä on yhteensä 
17 100 m2. Loput tilat ovat HUSLAB:in käytössä. Kalasataman tilat pal-
velevat tulevaisuuden tarpeita ja joustavat toiminnan laajentuessa tai 
muuttuessa.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön vuoden 
2018 helmikuussa, jolloin irtisanottiin seuraavat tilat (yhteensä 7 000 
m2): etelän päihdepoliklinikka (750 m2), Herttoniemen terveysasema 
(3 000 m2), psykiatrian poliklinikka (1 650 m2), maahanmuutto (800 
m2), Vallilan terveysasema, 1. krs (päiväkoti) (800 m2).

Seuraavat tilat vapautuivat ja otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muu-
hun käyttöön (yhteensä 7 250 m2): Vallilan terveysasema (2 750 m2), 
Kivelän psykiatrian poliklinikka (1 500 m2), Kallion terveysasema (3 000 
m2).

Yhteensä tiloja irtisanottiin tai vapautui 14 250 m2. Lisäksi vapautui 
suuri määrä erillisiä huoneita eri toimipisteissä. Kun vapautuneet toimi-
tilat otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muuhun käyttöön, voitiin irtisa-
noa yhtä paljon vuokratiloja, jotka olivat huonokuntoisia tai nykyiseen 
toimintaan soveltumattomia.

Terveysasemien asiakaskokemus ja -tyytyväisyys

Terveysasemat seuraavat saamaansa asiakaspalautetta kaupungin 
sähköisen palautejärjestelmän, terveysasemilla sijaitsevien pikapalau-
telaitteiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahden 
vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn 
kautta. 

Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään saapui 1.1–30.9.2019 vä-
lisenä aikana 1 093 kappaletta terveysasemia koskevia palautteita. Pa-
lautteista niin sanottuja kiitospalautteita oli 14 prosenttia, josta valtaosa 
liittyi hoitohenkilöstön ammattitaitoon ja saatuun hoitoon. Palautteen 
antaneet asiakkaat kiittivät myös nopeasta ja sujuvasta palvelusta ter-
veysasemilla. Palautteista noin 60 prosenttia oli moitteita, jotka koskivat 
asiakkaan kohtelua, hoitoonpääsyä, takaisinsoittoa ja sähköistä asioin-
tia. Neljännes palautteista oli asiakkaiden kehittämisideoita ja muita pa-
lautteita terveysasemille.

Terveysasemien asiakaskokemusta mitataan NPS (Net Promoter Sco-
re) -indeksillä eli suositteluindeksillä. NPS-indeksi on kansainvälisesti 
käytetty mittari. Mittarin arvoasteikon skaala on -100–100, ja hyvänä tu-
loksena pidetään yli 50:n NPS-lukemaa. Terveysasemien yhteenlasket-
tu NPS-indeksi aikavälillä 1.4–30.9.2019 oli 56 (n=26 198). Aikavälillä 
1.4–30.9.2019 tyytyväisten asiakkaiden osuus terveysasemilla oli 85 
prosenttia (n=62 311). 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 55 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
12.02.2020

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

THL:n vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden koko-
naisarvio palvelusta Helsingin terveysasemilla oli 4,5 (n=1 478), kun 
koko maan keskiarvo oli 4,6. THL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä käy-
tetään asteikkoa 1‒5 (täysin eri mieltä‒täysin samaa mieltä).

Aloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tulisi kilpailuttaa yhdestä kol-
meen terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja laadun 
kehittämiseksi sekä uusien toimintamallien löytämiseksi. Lisäksi aloit-
teessa ehdotetaan, että kaupungin tulee luoda käytäntö, jossa selvite-
tään vuosittain mahdollisuudet parantaa toiminnan laatua, palvelujen 
saatavuutta ja kustannustehokkuutta ulkoistuksen kautta jokaisella ter-
veysasemalla, jonka kiireettömän hoidon (T3-lääkäriaika) saatavuus 
ylittää vuositason tarkastelussa keskimäärin 21 päivää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunginhallitus 
esitti kaupunginvaltuustolle 21.10.2019 päätettäväksi talousarvion vuo-
delle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021−2022. Samassa yhtey-
dessä kirjattiin, että sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan maalis-
kuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonai-
suus, jolla varmistetaan sujuva hoitoonpääsy terveysasemilla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2019 § 78 kokeilla palveluse-
teliä yhtenä terveysasemien lääkäripalvelujen tuottamistapana korkein-
taan vuoden 2020 loppuun saakka. Lääkäripalvelujen tarjoaminen pal-
veluseteillä on alkanut terveysasemilla lokakuussa 2019. Tavoitteena 
on, että palveluseteliä myönnettäisiin terveysasemien asiakkaille 
enimmillään noin 4 000 kappaletta vuonna 2019. Jo ennen palvelusete-
lin käyttöönottoa kokeiltiin keväästä 2019 alkaen vastaavan palvelun 
tarjoamista suorahankintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan joulukuussa 2019 osana 
vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa mahdolliset ehdotukset uusista palve-
lujen tuottamistavoista.

Palvelujen saatavuus ja sen parantaminen on sosiaali- ja terveystoi-
mialan keskeinen tavoite. Tämän takaamiseksi selvitetään jatkuvasti eri 
keinoja. Viimeisimpänä on suunniteltu terveysasemat ja sisätautipolikli-
nikka -palvelun johtamisuudistus, joka mahdollistaa aikaisempaa vah-
vemman suunnittelu- ja johtamistyön alueellisissa monialaisissa palve-
luissa. Tämän lisäksi terveysasemien johtamista kehitetään vahvista-
malla johdon osaamista ja vakiinnuttamalla Lean-menetelmien käyttö 
toiminnassa. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on käynnissä hanke 
yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Terveyskeskuslääkäreiden palk-
kaukseen pyritään tekemään tasokorotus, jotta palkkataso olisi lähem-
pänä naapurikuntien vastaavia palkkoja.
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Terveysasemien henkilökunnan palkkoja tultaneen korottamaan osana 
palkkakehitysohjelmaa. Terveysasemat lisäävät sähköisten palvelujen 
mahdollisuutta kaikissa asiakaskontakteissa: sähköisen yhteydenoton 
kahdensuuntainen viestintä potilastietojärjestelmässä, chat, chatbot, 
etälääkäritoiminta, Omaolo-palvelun laajentuminen ja Apotin Maisa-
portaalin käyttöönotto lokakuussa 2020. Myös edellä mainitut vapautta-
vat lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön panoste-
taan hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaaminen järkevällä työnjaolla 
muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentamisella ja tu-
kipalvelujen kuntoon saattamisella. On tärkeää muistaa, että terveysa-
semat tarjoavat laajasti muitakin palveluja kuin kiireettömiä lääkäreiden 
vastaanottopalveluja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaiku-
tus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnista ja lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seu-
rantatiedoin. 

Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ja hyö-
dyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita ensimmäi-
sinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Helsinki kehit-
tää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- ja hyvin-
vointiarvio -työkalua. Työkalun avulla kyetään arvioimaan asukkaiden 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleviin henki-
löihin.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 34
Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jo-
nojen poistamisesta

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Risto Rautava ja 25 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamista.   

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettuihin toimenpiteisiin 
on ryhdytty. Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. 
Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu perustason palvelujen 
parantaminen. 

Kaupunginhallitus viittaa Kokoomuksen valtuustoryhmän Helsingin jul-
kisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamista koskevaan 
ryhmäaloitteeseen (HEL 2019-010085) esittämäänsä vastaukseen.   

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 58 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
12.02.2020

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

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 47

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 290

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi:

”Kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla 
laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika ka-
lenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli 
mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika on me-
diaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuun-
nitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena ter-
veysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kym-
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meneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 lop-
puun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle oli tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokautta. 
Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin alle 
20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin kii-
reettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää pikaisesti, miten kiireettö-
män hoidon jonojen purku on saatu hoidettua muissa kunnissa ja ottaa 
käyttöön samanlaisia ratkaisuja kiireettömään hoitoon pääsyssä myös 
Helsingin terveysasemilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotu-
saikojen lyhentäminen lääkärin vastaanotolle muissa kunnissa on pit-
kälti perustunut lääkärivajeen korjaamiseen ja toisaalta samojen toimin-
tamallien käyttöönottoon, joita Helsinki on jo toteuttanut tai toteutta-
massa. 

Helsingin terveysasemat ottivat käyttöön suoraostosetelin helmikuussa 
2019 ja palvelusetelin lokakuussa 2019 lääkärin vastaanottojen tarjoa-
miseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelejä tarjotaan satoja 
viikossa, mutta se ei vielä valitettavasti näy merkittävästi T3-luvuissa 
(osin T3 laskentatavan takia), vaikka ne parantavatkin asiakkaiden hoi-
toon pääsyä.

Merkittävä ongelma on terveysasemien ja lasten- ja nuorten lääkäripal-
velujen lääkärivaje. Tämä näkyy sekä täyttämättöminä vakansseina et-
tä laskennallisena matalana vakanssien täyttöasteena, joka on merkit-
tävä. Lokakuussa 2019 laskennallinen täyttöaste oli 80,4 prosenttia, eli 
381:stä lääkäristä puuttuu 74,55 lääkäriä sijaisten ja työvoiman rekry-
tointiongelmien takia. 

Erityisesti sijaisten saanti on heikentynyt vuoden 2019 aikana. Tästä ja 
aiempiin vuosiin verrattuna kasvaneesta lääkärivajeesta huolimatta 
palvelusuoritteet eivät ole onneksi vähentyneet samassa suhteessa. 
Tämä kertoo yksiselitteisesti toiminnan tehostumisesta ja tuottavuuden 
kasvusta olemassa olevin resurssein.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaiku-
tus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnista. Lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja seu-
rantatiedoin. 
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjes-
sä ja hyödyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita 
ensimmäisinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Hel-
sinki kehittää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- 
ja hyvinvointiarvio -työkalua. Työkalulla kyetään arvioimaan asukkaita 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleville henki-
löille.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 35
Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpotta-
van sovelluksen tuottamiseksi

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta allekirjoittajaa esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää voisiko Helsinki tehdä yksin tai parhaaksi 
näkemiensä yhteistyökumppaneiden kanssa helsinkiläisten ja erityisesti 
nuorten äänestystä helpottavan sovelluksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on tuottanut jo vuo-
desta 2011 pääkaupunkiseudun palvelukartalle (palvelukartta.hel.fi) 
tiedot äänestysalueista ja -paikoista kunnallis-, eduskunta-, presidentin- 
ja EU-vaalien yhteydessä. Tiedot äänestyspaikasta löytyvät kirjoitta-
malla palvelukartan hakukenttään sana ”äänestys” tai ”äänestyspaikat”. 
Hakutulos näkyy kartalla symboleina, joita klikkaamalla saa näkyviin 
tarkemmat tiedot. Äänestyspaikan osoitetietojen lisäksi käyttäjä saa 
tiedon äänestyspaikan aukioloajoista. Palvelukartta tiedottaa myös sii-
tä, että äänestäjä ei voi vaalipäivänä valita äänestyspaikkaansa, vaan 
tieto tulee väestörekisteristä. Tämä ei ole välttämättä itsestään selvä 
ensi kertaa äänestäville. 
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Palvelukartan äänestyspaikkanäkymä on mahdollista myös tallentaa 
valmiina esityksenä esimerkiksi nettisivuille tai linkkinä eri viestintäka-
naviin, sosiaaliseen mediaan ja muihin sähköisiin viestimiin. Näin käyt-
täjä saa yhdellä kertaa tarkasteltavaksi kaikki ne paikat, joissa voi ää-
nestää. Palvelu on rakennettu responsiiviseksi eli se toimii mobiililait-
teissa, mikä on erityisesti nuorten käyttäjien kohdalla tärkeää. 

Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyy kaupunkilaisille suunnattua 
perustietoa vaaleista, ja lisäksi vaalien aikana sinne tuotetaan erityinen 
vaalisivusto. Nuorille suunnatusta munstadi.fi -sivustosta löytyy tietoa 
nuorisoneuvostovaaleista. Sekä palvelukartan että kaupungin verkkosi-
vujen vaaleihin liittyvän aineiston nykyistä parempaan löydettävyyteen 
kiinnitetään huomiota tulossa olevan hel.fi-sivuston ja sen hakutoimin-
tojen uudistamisen myötä. 

Nuorten äänestysaktiivisuutta ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen edistetään kouluissa sekä vaalien aikaan että myös vaalitto-
mina vuosina. Verkossa ylläpidetään alle 18-vuotiaille suunnattua Ruu-
ti-aloitekanavaa ja nuorten omaa osallistuvan budjetoinnin alustaa osa-
na omastadi.hel.fi-sivustoa. Niiden kautta alle 18-vuotiaat helsinkiläiset 
voivat vaikuttaa kaupungin toimintaan.  Valtakunnallisten ja kunnallis-
ten vaalien yhteydessä Ruuti-toimintaan kuuluvat vaalikiertueet kou-
luissa. Kaupunki on järjestänyt yhteistyössä Helsingin puoluepoliittisten 
nuorisojärjestöjen kanssa helsinkiläisille peruskouluille, lukioille ja toi-
sen asteen ammatillisille oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta- ja euro-
parlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuksia. Vaalittomina vuosina 
järjestetään Politiikkatoreja, joiden kautta oppilaat saavat tietoa poliittis-
ten puolueiden kautta vaikuttamisesta.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosas-
ton osallisuus ja neuvonta- ja sisällöntuotantoyksikön, kaupunginkans-
lian strategiaosaston tietohallinnon ja muutostoimiston sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan nuorisoyksikön kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 48

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi
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§ 36
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä 
valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 23 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki järjestää valtuuston kokouksen yh-
teyteen kaikille valtuutetuille asiantuntijavetoisen koulutuksen turvalli-
semman tilan periaatteista ja syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että poliittiseen keskusteluun osallistuminen 
pitää turvata kaikille kuntalaisille. Sisäministeriön selvityksen (2019) 
mukaan kolmannes kuntapäättäjistä on ollut vihapuheen kohteena luot-
tamus- tai virkatehtäviensä takia, ja vihapuheen kokeminen tai sen uh-
ka vähentää halukkuutta tai uskallusta osallistua julkiseen keskusteluun 
ja poliittiseen toimintaan. Selvityksen perusteella naiset ja erilaisiin vä-
hemmistöihin kuuluvat joutuvat vihapuheen kohteeksi muita useammin. 

Vihapuhe ja syrjintä kaventavat demokratiaa, ja siksi niihin on tärkeää 
kiinnittää huomiota myös kunnan päätöksenteossa. Päättäjät tarvitse-
vat tietoa ja välineitä vihapuheen ja syrjinnän tunnistamiseksi ja keino-
ja, miten ilmiötä voitaisiin vähentää. Kaupungin tehtävänä on tarjota 
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tutkittua ja selvitettyä tietoa päätöksenteon tueksi, ja tässä roolissaan 
se tukee päättäjiä myös vihapuheen ja syrjinnän vähentämisessä. 

Aloitteessa on esitetty valtuutetuille koulutusta valtuuston kokouksen 
yhteyteen. Helsingin kaupunginvaltuutetut kokoontuvat säännöllisesti 
yhteisiin valtuustoseminaareihin, joissa käsitellään vaihtelevia ajankoh-
taisia aiheita. Vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemisen teema voidaan ot-
taa esille, kun tulevien valtuustoseminaarien sisältöjä suunnitellaan.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosas-
ton, hallinto-osaston sekä talous- ja suunnitteluosaston strategia- ja 
kehitysyksikön kanssa. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 49

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803
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heli.k.rantanen(a)hel.fi
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§ 37
Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeu-
den antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuus-
ton kokouksissa

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamises-
ta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matias Pajula ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki antaa vakituisen paikan kaupunginvaltuuston jokai-
seen kokoukseen nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemalle edus-
tajalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen 24.6.2019, 478 § tekemän päätök-
sen mukaisesti nuorisoneuvoston keskuudestaan valitsemille edustajil-
le annetaan läsnäolo- ja puheoikeus toimialalautakuntien kokouksiin. 
Menettelyn avulla nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua kasva-
vat. 

Vuonna 2020 jatketaan kokemusten seuraamista nuorisoneuvoston jä-
senten osallistumisesta lautakuntien kokouksiin ja arvioidaan menette-
lyn toimivuutta. Seurantaa toteutetaan muun muassa tarkastelemalla 
läsnäolokertoja sekä puheenvuorojen määriä ja sisältöjä. Nuorisoedus-
tajat itse raportoivat kyselylomakkeelle kokemuksistaan kokouksissa.
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Menettelyn toimivuutta arvioidaan toteuttamalla erilliset kyselyt aihees-
ta sekä nuorille, toimielimen jäsenille, toimintaan osallistuneille viran-
haltijoille ja työntekijöille että nuorisoneuvoston toimintaa tukeville nuo-
risopalveluiden työntekijöille.

Lisäksi selvitetään kokemuksia Tampereelta, Espoosta, Vantaalta, Jy-
väskylästä ja muista vertailukelpoisista kunnista, joissa nuorisovaltuus-
ton tai -neuvoston jäsenillä on valtuustossa pysyvä läsnäolo- ja puheoi-
keus. Ennen lautakuntakokeilun aloittamista kysyttiin muista kaupun-
geista vertailutietoa lautakuntaedustuksesta. Nyt kysely voidaan uudis-
taa kysyen käytäntöjä ja kokemuksia valtuuston kokouksiin osallistumi-
sesta.

Seurannan, arvioinnin ja vertailun perusteella valmistellaan esitys nuo-
risoneuvoston jäsenten vakituisesta läsnäolo- ja puheoikeudesta kau-
punginvaltuuston kokouksiin huomioiden mahdollisimman hyvän edus-
tavuuden sekä nuorten jaksamisen siten, että päätökset mahdollisesta 
puhe- ja läsnäolo-oikeudesta tehtäisiin ennen valtuustokauden vaihtu-
mista ja tulisivat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa.

Lisäksi vuosien 2020-2021 nuorisoneuvostokauden aikana selvitetään 
keinoja varmistaa nuorisoneuvoston mahdollisimman laaja edustavuus 
eri puolilta kaupunkia ja eri sosioekonomisista ryhmistä. Nuorisoneu-
voston vuoden 2019 ehdokasasettelusta ja vaaleista on saatavissa ti-
lastoja, joiden avulla nykytilaa voidaan selvittää. Koska nuorisoneuvos-
to valitaan vaaleilla, ei edustavuuteen voida suoraan vaikuttaa. Tarkoi-
tuksena on näin ollen erityisesti keskittyä vaaleihin valmistautumiseen 
ja vaalijärjestelyihin, jotta ehdolle voisi asettua ja äänestää mahdolli-
simman matalalla kynnyksellä.

Asiasta on saatu nuorisoneuvoston lausunto (liite 2). Neuvosto kannat-
taa aloitteessa esitettyä. Menettely edistäisi nuorten osallisuutta ja kuu-
lemista kaupungin päätöksenteossa. Monet kaupunginvaltuuston tär-
keät päätökset koskevat nuoria, minkä takia nuorisoneuvoston entistä 
tiheämpi kuuleminen kaupunginvaltuuston kokouksissa olisi hyödyllistä. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää 
kahdeksan kuukauden kuluessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua. Jos mää-
räaika ylittyy sen vuoksi, että kaupunginhallitus päättää palauttaa aloit-
teen uudelleen valmisteltavaksi, aloite käsitellään määräajan päätty-
mistä seuraavassa aloitteita käsittelevässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus palautti 11.11.2019, 765 § asian uudelleen valmistel-
tavaksi päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamises-
ta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 50

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2019 Palautettiin

04.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 38
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta 
lymfedeemaa sairastaviin

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 45 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että liikuntapalvelujen erityisuimakortti myönnettäisiin myös 
lymfedeemaa sairastaville. 

Kaupunginhallitus toteaa, että lymfedeeman lisäämistä erityisuimakor-
tin piiriin tarkastellaan, kun uimakortin myöntämisen kriteerit ovat koko-
naisuudessaan seuraavan kerran käsittelyssä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnassa. Ammattilaisarvioihin perustuva ja kaikkia diagnoo-
siryhmiä tasapuolisesti kohteleva esitys erityisuimakortin kriteereistä 
tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuonna 2020. Tarkoitus on, että 
uudet kriteerit ovat käytössä vuoden 2021 alusta. 

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit sekä korttiin liittyvät aloitteet ja eh-
dotukset on tähän saakka käsitelty aina erikseen, tarpeen mukaan pe-
rustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kriteereis-
tä esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Jatkossa työryhmä 
kokoontuu ja kriteereistä päätetään joka toinen vuosi.
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Työryhmässä on ollut mukana useita terveydenhuollon ammattilaisia ja 
kaupungin vammaisasiamies. Tällä on haluttu varmistaa, että erityisui-
makortin kriteerejä valmistelevat henkilöt, jotka parhaiten pystyvät ar-
vioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuimakorttiin 
sekä sitä, onko vesiliikunnasta erityistä hyötyä verrattuna muihin liikun-
tamuotoihin. 

Kaupunginhallitus katsoo, ettei kriteereistä tule tehdä yksittäisiä diag-
noosiryhmiä koskevia erillispäätöksiä ilman moniammatillisen työryh-
män näkemystä.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 81

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 204

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuustoaloitteessa esi-
tettyä lisäystä erityisuimakortin kriteereihin. Lautakunta edellyttää eri-
tyisuimakortin myöntämiskriteerien tuomista päätöksentekoon jatkossa 
aina kahden vuoden välein.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että lymfedeemaa sairasta-
vien henkilöiden lisäämistä erityisuimakortin piiriin tarkastellaan, kun 
kriteerit ovat kokonaisuudessaan seuraavan kerran käsittelyssä lauta-
kunnassa.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit ja korttiin liittyvät aloitteet sekä eh-
dotukset on käsitelty tähän saakka aina erikseen, tarpeen mukaan pe-
rustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle esityksen kriteereistä. Jatkossa työryhmän 
on suunniteltu kokoontuvan ja kriteereitä päivitettävän joka toinen vuo-
si, jolloin kriteeristössä voidaan ottaa nykyistä kattavammin huomioon 
tietoperustaiset tarpeet eri diagnoosien osalta.

Työryhmätyöskentelyssä on ollut mukana useita terveydenhuollon 
ammattilaisia sekä Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Tällä on ha-
luttu varmistaa, että erityisuimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henki-
löt, jotka parhaiten pystyvät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryh-
mien tarvetta erityisuimakorttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden 
henkilöiden toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdolli-
siin liikuntamuotoihin.

Edellisen kerran erityisuimakortti-työryhmä perustettiin 28.11.2018 ja 
ryhmän esittämät erityisuimakortin kriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 18.6.2019, § 125. Työryhmä kokoontuu vastai-
suudessa säännöllisesti kahden vuoden välein siten, että päivitetty, 
kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys erityisuimakortin kriteereistä 
tuodaan lautakunnan päätettäväksi vuonna 2020 ja päämääränä on, et-
tä uudet kriteerit ovat käytössä vuoden 2021 alusta. Kriteereistä ei tulisi 
lautakunnassa tehdä erillispäätöksiä koskien yksittäisiä diagnoosiryh-
miä huomioimatta moniammatillisen työryhmän näkemystä asiaan.
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Käsittely

17.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Poistetaan lausuntoehdotuksen kaksi ensimmäistä kappaletta ja lau-
sunnon alkuun lisätään:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisuimakortin myöntä-
mistä myös lymfedeemapotilaille 1.1.2020 alkaen.

Lisäksi lausunnon lopusta poistetaan kaksi viimeistä kappaletta.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja 
merkittäväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua 
aikaisemmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuo-
daan lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa 
uusi ohjeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Kannattaja: Otto Meri

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja merkit-
täväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua aikai-
semmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa uusi oh-
jeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Jaa-äänet: 4
Tuomas Finne, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 2
Arja Karhuvaara, Laura Varjokari

Poissa: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaan muu-
tetun ehdotuksen äänin 4 - 6 (2 tyhjää, 1 poissa).
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Sami Muttilainen jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluil-
la:

Lautakunta voi aina käyttää harkintaansa ja vastuutaan. Tämä lauta-
kunta ei halua sitä mitä ilmeisemmin tehdä.

Lautakunnan jäsenenä en saanut viime keväänä selitystä miksei lym-
fedeemapotilaille myönnetä erityisuimakorttia ja yritin palauttaa asian 
käsittelyyn. En saanut siihen varsinaista vastausta tänäänkään. 

Liikuntapalveluiden työryhmä on rajannut ja myöntänyt erityisuimakortin 
rintasyövästä toipuville potilaille, mutta Ihminen ei ole oikeutettu erityi-
suimakorttiin vaikka diagnoosi olisi sama "vesirajan alapuolella". HUS:n 
hoito-ohjeella, Vodder-lymfaterapeutin, Kansainvälisen Dr Vodder -
akatemian sertifioidun opettajan lausunnolla ei tunnu olevan lautakun-
nalle tai työryhmälle merkitystä.

"Tehdään liikkuminen helpoksi ja houkuttelevaksi tarjoamalla apua ja 
tukea sekä tuottamalla houkuttelevia sisältöjä."

- Suora lainaus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelmas-
ta vuodelle 2020.

03.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tarja Vartiainen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tarja.vartiainen(a)hel.fi
Marjo Rantala, projektikoordinaattori, puhelin: 310 20352

marjo.a.rantala(a)hel.fi
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§ 39
Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saata-
vuudesta

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 22 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan samanlaisten neuvolapalvelujen tarjoamista yhtäläisesti ensi- 
ja uudelleensynnyttäjille.  

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä 
linjauksena on perustason palvelujen parantaminen. Aloitteessa esitet-
tyjä neuvolapalveluja tarjotaan ensi- ja uudelleensynnyttäjille. Perhe-
valmennusta, useita äitiysneuvolakäyntejä ja kotikäyntejä kohdenne-
taan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, mutta palvelut tarjotaan tarpeen 
mukaan myös uudelleensynnyttäjille ja heidän perheilleen. Samalla ta-
valla tarpeen mukaan on tarjolla valmennuksia, imetysohjausta, yksilö- 
ja ryhmämuotoista äitiysfysioterapiaa, lapsiperheiden kotipalvelua, lap-
siperheiden sosiaaliohjausta ja muita varhaisen tuen palveluja.         

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 76 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
12.02.2020

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

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 52

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 245

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kaupunginvaltuutettu Sandra Hagmanin ja 22 muun valtuu-
tetun äitiysneuvolapalvelujen saatavuutta koskevasta valtuustoaloit-
teesta:
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"Helsingin neuvolatoimintaa ohjaavat kansalliset äitiyshuollon suosituk-
set vuodelta 2013, jotka on laadittu kansallisessa asiantuntijatyöryh-
mässä. Suositusten mukaan synnytyksen jälkeen synnyttäneelle tarjo-
taan joko vastaanotto tai kotikäynti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan 
ensimmäistä lastaan odottavan perheen luokse tai lapsen saaneen 
perheen luokse on tehtävä kotikäynti ja muita kotikäyntejä on järjestet-
tävä tarpeen mukaan.

Perhevalmennusta, useampia äitiysneuvolakäyntejä sekä kotikäyntejä 
kohdennetaan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, joilla ei ole aiempaa ko-
kemusta synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai vastasyntyneen vau-
van hoidosta ja huolenpidosta. Palvelujen ensisijaisesta kohdennuk-
sesta huolimatta palveluja ei ole rajattu siten, että palvelut eivät olisi 
tarjolla uudelleensynnyttäjien perheille niitä tarvittaessa. Uudelleensyn-
nyttäjille tarjotaan edellä mainittuja palveluja tai muita varhaisen tuen 
palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua tai lapsiperheiden sosiaa-
liohjausta asiakastarpeen mukaan. Helsingissä on yhdistetty äitiys- ja 
lastenneuvola eli sama terveydenhoitaja jatkaa perheen kanssa myös 
lapsen syntymän jälkeen, jolloin perheen yksilölliset tuen tarpeet tulevat 
huomioitua jo raskausaikana.

Vuonna 2018 äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä oli yhteensä noin 
339 000, joista lääkärin luona noin 54 000. Määräaikaistarkastusohjel-
man lisäksi tarjotaan tarpeen mukaan asiakkaille lisäkäyntejä.

Raskauden aikaisia kotikäyntejä vuonna 2018 tehtiin Helsingissä 63, 
joista 12 tehtiin uudelleen synnyttäjän luokse. Erityisesti raskauden ai-
kaiset kotikäynnit tehdään perheen tarpeiden mukaisesti ja ne ovat 
usein moniammatillisia. Käynneillä on mukana perheen tilanteen mu-
kaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai lapsiperheiden kotipalvelun joh-
tava ohjaaja. 

Ensisynnyttäjiä oli 2 802, joista 92,5 %:n luokse tehtiin kotikäynti ja 
osan luokse useampi, yhteensä 2 880 kotikäyntiä. Uudelleen synnyttä-
jien luokse tehtiin 554 kotikäyntiä eli 21,3 %:lle uudelleen synnyttäjistä. 
Myös raskauden ajan vastaanottokäyntien määrä vaihtelee raskaana 
olevan ja perheen tilanteen mukaan.

Raskauden aikana järjestetään perhevalmennusta ensimmäistä yhteis-
tä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennusryhmiä Helsingissä oli 
vuonna 2018 yhteensä 421 ryhmää, joihin osallistui 8 254 tulevaa van-
hempaa. Lisäksi uutena toimintana järjestetään yhteistyössä synnytys-
sairaalan kanssa synnytyspelkoisille ryhmiä synnytyssairaalassa riip-
pumatta siitä, onko odottaja ensi- tai uudelleensynnyttäjä. 
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Imetyskouluttajan ohjausta tarjotaan vastaanotolla imetyspulmissa se-
kä ensi- että uudelleensynnyttäjille. Viime vuonna oli 375 imetysohjaus-
ta. 

Perhekeskuksissa tarjotaan äitiysfysioterapiaa maksuttomana sekä en-
sisynnyttäjille että uudelleensynnyttäjille ryhmämuotoisena halukkuu-
den mukaan, ja äitiysfysioterapia ryhmämuotoisena palveluna on kas-
vussa. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä ohjeita ja neuvoja 
raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikuntaelinkuormituk-
seen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi sekä tie-
toa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. Äitiysfysiote-
rapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisätty asiakas-
tarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 odottavien äi-
tien fysioterapiaryhmiä oli 110 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 21. 
Vuonna 2019 odottavien äitien fysioterapiaryhmiä tulee suunnitelman 
mukaan olemaan 139 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 96.

Yksilöfysioterapiaa tarjotaan neuvolalääkärin lähetteellä ensi- tai uudel-
leensynnyttäjille tarpeen mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palvelujen hyvä saatavuus ja maksut-
tomuus lisäävät niiden käyttöä ja perheiden hyvinvointia. Äitiysneuvo-
lapalveluilla ja muilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään tuke-
maan perheitä oikea-aikaisesti varhaisessa vaiheessa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi
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§ 40
Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen ko-
konaisuuden hallinnasta

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 17 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan, että selvitetään mahdollisuutta perustaa kaupunginkansliaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden arviointi-, koordinointi-, 
uudistamis- ja ohjaustehtävä.  

Kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa mainittu integraation tarve on 
laajasti tunnistettu ja sitä edistäviä toimenpiteitä on jo tehty. Integraa-
tion johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamisesta. Ta-
lousohjaukseen ja integraation edistämiseen osallistuvat kaupungin 
johto (pormestari, apulaispormestari, kansliapäällikkö), rahoitusjohto 
sekä sosiaali- ja terveystoimen johto. Ohjausta ja edistämistä tehdään 
tiiviissä yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 
johdon kanssa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden sekä 
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oikea-aikaisten palvelujen turvaamisen saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että on pyrittävä tehostamaan ja uudista-
maan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja HUS-kuntayhtymän 
kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uudenmaan (Helsingin) eril-
lisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena on Helsingin kaupungin kustan-
taman sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden joustava yhteenso-
vittaminen sekä palvelujen ja budjettivarojen käyttö entistä tarkoituk-
senmukaisemmin.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin jäsenyydellä. Eri-
koissairaanhoidon järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin 
ja HUSin kesken niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin 
kaupungilla.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja

 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveys-
toimialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), johon kuuluvat HUS-
kuntien ja HUSin talousjohto sekä kuntien ja HUSin sote-johto toimialan 
asiantuntemuksen lisäämiseksi.

Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 
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 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa

 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUSin lausunnot. 
Vastaus on lausuntojen mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 53

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 291

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 17 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien HUSin ja kaupungin kustantaman sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa: 

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden, kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden ja oi-
kea-aikaisten palvelujen turvaaminen, saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin (Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin HUSin) jäsenyydellä. Erikoissairaanhoidon 
järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin ja HUSin kesken 
niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin kaupungilla.

Kaupungin talousarvioprosessissa helsinkiläisten erikoissairaanhoidos-
ta HUSissa syntyviä kustannuksia varten varattu määräraha on oma ta-
lousarviokohtansa, josta päätetään vuosittain kaupungin talousarvios-
sa.

HUS kohdentaa määrärahat toimialoittain väestön arvioidun palvelutar-
peen mukaisesti HUSin valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Esi-
tykset valtuustolle esittelee HUSin virkamiesjohto. HUS laskuttaa jä-
senkuntiaan toteutuneen palvelujen käytön suhteessa, minkä vuoksi 
kuntalaskutus voi ylittää kaupungin omassa budjetissaan varaaman 
määrärahan.

Kuntayhtymän perussopimus luo pohjan HUSin ohjaukselle. Toimintaa 
ja sen tavoitteita kuvataan HYKS-alueen järjestämissuunnitelmassa. 
Palvelujen käytön ja talousarvion toteumaa seurataan säännöllisesti 
muun muassa Helsingin ja HUSin välisissä kuntatapaamisissa.

Potilasohjauksesta on sovittu HUSin kanssa sekä päivystyksen että kii-
reettömien lähetteiden osalta. Merkittävistä työjaon muutoksista sovi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 83 (281)
Kaupunginvaltuusto

Asia/16
12.02.2020

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

taan ylimmän virkamiesjohdon kesken, ja ne huomioidaan tarvittaessa 
talousarviossa.

Valtaosa lähetteistä koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömien lähetteiden 
aiheellisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
määrittelemiä kiireettömän hoidon kriteereitä. Niitä käytetään sekä hoi-
toon lähettämisestä että hoitoon ottamisesta päätettäessä.

Vuonna 2018 Helsingin omilta terveysasemilta tehtiin 69 000 lähetettä 
HUSiin, mikä on 108 lähetettä 1000 asukasta kohti ja 14,9 prosenttia 
terveysasemien lääkärikäynneistä. Vastaavasti Espoon lääkärikäyn-
neistä 14,2 prosenttia ja Vantaalla 11,5 prosenttia johti lähetteeseen. 
Sairaanhoitopiirien lähetemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko 
maassa muun muassa väestön ikääntymiseen ja lääketieteellisten hoi-
tojen kehittymiseen liittyen.

Aloitteessa todetaan, että asiakkaita saattaa jäädä HUSin erikoissai-
raanhoitoon ylimääräiseksi ajaksi Helsingin kaupungin jatkokuntoutus-
palveluiden ruuhkautuessa. Näistä epätarkoituksenmukaisesti erikois-
sairaanhoitoon jääneistä potilaista HUS perii siirtoviivemaksun. Näitä 
maksuja ei kuitenkaan ole syntynyt Helsingille enää useaan vuoteen, 
vaan jatkohoito järjestetään viiveettömästi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja

 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista tuetaan ja edistetään Hel-
singissä kehittämisprojektissa ”HUSin ohjauksen ja yhteistyön kehittä-
minen”. Lisäksi kehitetään palveluintegraatiota perus- ja erityistason 
välillä. Tavoitteena on Helsingin väestön tarvitseman erikoisairaanhoi-
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don tarpeen ja käytön aiempaa täsmällisempi määritteleminen talous-
arvioon.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveys-
toimialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu Stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), jossa on jäseninä paitsi 
HUS-kuntien ja HUSin talousjohto myös kuntien ja HUSin sote-johto 
toimialan asiantuntemuksen lisäämiseksi.

Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 

 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa

 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Integraation johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamises-
ta. Integraation edistämisestä vastaavat Helsingissä sosiaali- ja ter-
veystoimen johto ja vastaavasti HUSin johto. 

Myöskään HUS ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että sote-
integraatiokehitystä Helsingin kaupungin organisaatiossa johdettaisiin 
kahdesta eri yksiköstä samanaikaisesti. HUSin lausunto on liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon integraation tarve on laajasti tunnistettu, ja integraatiota 
edistäviä toimenpiteitä on tehty ja tullaan tekemään. Lautakunta ei pidä 
tarkoituksenmukaisena integraatiokehityksen johtamisen eriyttämistä 
muusta johtamisesta ja hajauttamista sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kaupunginkanslian kesken.

Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehosta-
maan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja HUS-
kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uudenmaan 
(Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin kaupun-
gin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden jousta-
va yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjettivaro-
jen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."
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Käsittely

03.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lausunnon loppuun tehdään seuraava lisäys: 
"Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehos-
tamaan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja 
HUS-kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uu-
denmaan (Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin 
kaupungin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden 
joustava yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjet-
tivarojen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 41
Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksi-
köstä

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Outi Alanen ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
matalan kynnyksen psykiatrisen yksikön palvelujen järjestämistä.   

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden sairaalaosastoa vastaavan yksi-
kön perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kiireellisessä elämän 
kriiseihin liittyvässä avun tarpeessa otetaan yhteyttä omalle terveysa-
semalle. Vakavissa tilanteissa hakeudutaan Haartmanin ja Malmin sai-
raaloiden psykiatrian päivystykseen. 

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on avata kynnyksetön palvelu-
piste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Samalla ar-
vioidaan terveysasemien mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajien riit-
tävyys. Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta on vah-
vistettu Myllypuron terveysaseman yhteyteen avatulla Mieppi-
mielenterveyspalvelupisteellä, jonne voi elämäntilannekriiseissä ottaa 
yhteyttä kaikkialta Helsingistä.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 82

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että selvitetään so-
siaali- ja terveystoimen työntekijöitä, asiakkaita ja järjestöjä kuullen, mi-
ten nykyinen palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan avun tarpeeseen 
akuuteissa elämäntilannekriiseissä sekä onko tarvetta erityisesti elä-
mäntilannekriisien hoitoon keskittyneelle yksikölle.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 292

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Outi Alasen ja 28 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista:

"Kiireellisessä aikuisikäisten elämänkriiseihin liittyvässä avun tarpeessa 
otetaan yhteys omalle terveysasemalle. Hoidon tarpeen arviointi teh-
dään digitaalisesti tai tulemalla paikan päälle. Digitaalisia yhteydenot-
tomahdollisuuksia ovat sähköinen yhteydenottokaavake, puhelu takai-
sinsoittopalvelulla ja jatkossa myös chat. HUSin Mielenterveystalo on 
asiakkaan käytössä hänen arvioidessaan itse tilannettaan ennen yh-
teydenottoa. Noin puolelle terveysasema-asiakkaista vastaanottoaika 
varataan jo samalle päivälle. Terveysaseman terveydenhoitaja tai lää-
käri ohjaa kriisiasiakkaan hoidon tarpeen arvion jälkeen mielenterveys- 
ja päihdesairaanhoitajan vastaanotolle, joka on yhteydessä asiakkaa-
seen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yhteydenotosta. Kriisipotilail-
le on varattu akuuttiaikoja.
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Ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä toimiva psykiatrian 
päivystys Haartmanin ja Malmin sairaaloissa auttaa päivystyksellisissä 
vakavissa kiiretilanteissa ja järjestää potilaalle hoidon tarvetta vastaa-
van jatkohoitopaikan.

Psykiatrisissa kriisitilanteissa asiakas, läheinen tai työntekijä voi ottaa 
arkisin suoraan yhteyttä psykiatrian poliklinikalle, josta asiakas saa 
avun akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmästä (ns. AAK-
työryhmät). Kiiretilanteissa psykiatrinen arviointi ja hoito järjestetään 
potilaan hoidon tarpeesta riippuen 1‒3 arkipäivän sisällä yhteydenotos-
ta. Hoitoon otetaan aina mukaan potilaan läheisverkosto ja varmiste-
taan potilaan psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä.

Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta on vahvistettu 
Myllypuron terveysaseman yhteyteen avatulla mielenterveyspalvelupis-
teellä (mielenterveyspalvelupiste Mieppi), jonne voi ottaa yhteyttä elä-
mäntilannekriiseissä kaikkialta Helsingistä. Jos palvelupisteen tarjoa-
mat interventiot eivät ole riittäviä, hoitoa jatketaan esimerkiksi palvelu-
setelillä asiakkaalle tarjottavalla lyhytterapialla tai psykiatrisessa eri-
koissairaanhoidossa. Lyhytterapian hankintaprosessi on vielä kesken.

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on jatkossa avata kynnyksetön 
palvelupiste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Sa-
massa yhteydessä arvioidaan myös terveysasemilla toimivien mielen-
terveys- ja päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Jos kriisipotilaan oireilun ennakoidaan pitkittyvän tai muuttuvan vaikea-
asteiseksi, potilas hoidetaan psykiatrian poliklinikan tiivistetyssä avo-
hoidossa, Auroran sairaalan päiväosastolla tai ympärivuorokautisella 
osastolla. Ympärivuorokautinen hoito tulee kyseeseen silloin, kun muut 
hoitokeinot ovat riittämättömiä.

HUS Psykiatria tuottaa vuosittain päivitetyn työnjakosopimuksen mu-
kaisesti koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väestölle alu-
eellisesti keskitetyt erityisryhmille tarkoitetut psykiatrian palvelut ja Hel-
singin omaa palvelutuotantoa täydentävät palvelut. 

Äkillisessä elämänkriisitilanteessa on käytettävissä psykiatriset akuutti-
työryhmät sekä perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut. Jo psy-
kiatrisessa hoidossa oleville on käytettävissä intensiivinen avokuntou-
tus ja päiväsairaala tiivistetyn avohoidon tarpeeseen. Akuutissa sairaa-
lahoidon tarpeessa on käytettävissä Auroran ensihoito-osasto ja muut 
sairaalaosastot. Toiminnan painopiste on monipuolisten avopalvelujen 
lisäämisessä ja kehittämisessä. Uuden sairaalaosastoa vastaavan yk-
sikön perustaminen ei olisi kokonaisuuden ja kustannusten kohdenta-
misen kannalla mielekästä.
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Koko HUS-piirin aikuisväestölle tarkoitetut alueellisesti keskitetyt eri-
tyisryhmien palvelut psykiatriassa ovat:

1. Syömishäiriöpotilaiden avohoito-, päiväosasto- ja vuodeosasto-
palvelut

2. Neuropsykiatrian erityispalvelut
3. Kuurojen omakieliset (viittomakieliset) konsultaatio- ja sairaan-

hoitopalvelut
4. Sukupuoli-identiteetin tutkimukset ja sukupuolenkorjausproses-

sin koordinointi
5. Oikeuspsykiatrian palvelut
6. Terveydenhuoltohenkilökunnan avo- ja sairaalahoito
7. Yleissairaalapsykiatrian konsultaatiot (ml. kriisihoito) HYKS Hel-

singin sairaaloiden somaattisissa yksiköissä
8. Riippuvuuspsykiatrian erityispalvelut
9. Äidinkieleltään ruotsinkielisten potilaiden osastohoito (kun poti-

laan hoidossa on perusteltua kokonaisvaltainen ruotsinkielinen 
osastomiljöö)

10. Tilapäisesti kaupungissa oleskelevien ulkomaalaisten (turistit) 
sairaalahoito ja turvapaikanhakijoiden tarvittava psykiatrinen eri-
koissairaanhoito. 

Helsingin omaa palveluntuotantoa täydentävät palvelut HUS Psykiat-
riassa ovat:

1. Geropsykiatrian erityispalvelut
2. Vaikea-asteisesti oireilevien ja potentiaalisesti väkivaltaisten po-

tilaiden erityispalvelut
3. Neuromodulaatiohoidon toteutus
4. Kulttuuripsykiatrian erityispalvelut.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi HUS Psykiatria täydentää Helsingin 
palveluita tarvittavin osin vaativissa työkyky- ja kuntoutusarvioissa ja 
varhaista vuorovaikutusta tukevassa perhepalvelutoiminnassa. Tämän 
lisäksi HUS vastaa varusmiespalveluksessa olevien psykiatrisesta eri-
koissairaanhoidosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopalvelujen en-
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sisijaisuus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa selviy-
tymistä ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 42
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yk-
silöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehos-
tamista.  

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja ja muita ikään-
tyneiden palveluja kehitetään nykyisin kokonaisuutena. Kaupunkistra-
tegian 2017-2021 linjauksiin kuuluu ikääntyneiden toimintakyvyn ja 
osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Tavoitteena on, että koto-
na asuminen on mielekästä mahdollisimman pitkään.   

Ikääntyneiden toimintakykyä vahvistetaan mm. Stadin ikäohjelman ja 
Helsingin liikkumisohjelman mukaisesti. Liikkumissopimus tehdään ko-
tihoidossa olevien asiakkaiden kanssa. Palvelut voidaan järjestää myös 
moniammatillisesti kuntouttavan arviointijakson tai tehostetun kotikun-
toutuksen aikana. Lisäksi voidaan järjestää kuntouttavaa päivätoimin-
taa ja intensiivikuntoutusta sekä etäkuntoutusta digitaalisesti.         
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Kuntoutuksen palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palve-
luketjun kaikissa vaiheissa. Palvelut ovat myös omaishoitoperheiden 
käytössä.       

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on 
toimialan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 55

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 43
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen 
ajankäytön harkinnan lisäämisestä

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämis-
tä.  

Kaupunginhallitus toteaa, että kotihoidossa toimitaan aloitteessa ehdo-
tetulla tavalla ammattitaitoisesti ja joustavasti yhteistyössä asiakkaiden 
ja heidän läheistensä kanssa. Hoitajien asiakaskohtainen ajankäyttö 
suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti toiminnanohjausjärjestelmän ja 
optimointisovelluksen avulla. Kotikäynnillä hoitajien työhön kuuluu 
asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen muutoksen arviointi. Asiakkaan 
yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan tehtävät muutokset käy-
dään läpi moniammatillisesti tarvittaessa sairaanhoitajan, fysioterapeu-
tin tai lääkärin kanssa. 

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on 
toimialan lausunnon mukainen. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 56

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.11.2019

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ja 16 muun valtuutetun aloit-
teesta koskien kodinhoitajien päätäntävallan lisäämistä potilaskohtai-
sesta ajankäytöstä.
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Sosiaalihuoltolaki (SHL1301/2014) määrittelee kotipalvelun ja kotipal-
velujen tukipalvelujen sisällön ja kohteen.  Kotipalvelulla tarkoitetaan 
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin 
sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalve-
lun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisai-
raanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon palve-
lua antaa sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
veluihin kuuluvat kotihoitoyksiköt. 

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisis-
sä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat 
syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtymi-
nen, kävely ja WC-käynnit. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitse-
mansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen 
muilla tavoin ei ole järkevää. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina 
annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito määritellään terveydenhoitolain 
(THL 126/2010) 25 §:ssä. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunni-
telman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen 
verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sai-
raanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidosta päättää lääkäri.

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Hel-
singissä kotisairaala on osa kaupunginsairaalan toimintaa. Kotisairaala 
hoitaa sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän kotonaan. Ko-
tisairaala toimii ympärivuorokautisesti. Lääkäri on paikalla virka-aikana. 
Kotisairaalan hoidon tarpeen ja määrän päättää lääkäri.

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointi palvelun alkaessa ja sen aikana

Kotihoidon asiakkaaksi tullaan keskitetyn asiakasohjausyksikkö Helppi-
seniorin palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arviointiyksikkö voi ohjata 
asiakkaan kuntouttavalle arviointijaksolle, jonka aikana häntä kuntoute-
taan ja mietitään palvelutarpeita yhdessä asiakkaan kanssa. Sairaalas-
ta kotiutuvat, jatkohoitoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan myös kuntout-
tavan arviointiyksikön jaksolle, jonka aikana palvelutarpeet konkretisoi-
tuvat. Jos arviointijaksolla todetaan, että asiakas tarvitsee jatkossa ko-
tihoitoa, keskitetty asiakasohjaus laatii yhdessä asiakkaan ja hänen lä-
heistensä sekä kotihoidon lähipalvelualueen kanssa palvelu- ja hoito-
suunnitelman. Asiakassuunnitelmassa todetaan palvelun tarkoitus ja 
määrä sekä palvelun toteuttamisen ajankohdat. 

Kotihoito toteuttaa asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelmaa. Mikäli koti-
hoidon hoitaja havaitsee kotikäynnillä asiakkaan luona, että käynnit 
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vaativat suunniteltua enemmän aikaa tai jos asiakkaalla on tilapäisesti 
avun tarve suurentunut, niin hoitaja ottaa yhteyttä työnsuunnittelijaan. 
Työnsuunnittelija lisää asiakkaan suunnitelmaan lisääntyneen tilapäi-
sen tarpeen vaatimat käynnit tai pidentää käyntejä kotikäyntejä tekevän 
hoitajan arvioin mukaan. Hoitaja voi keskustella asiakkaan muuttunees-
ta palvelutarpeesta myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysiotera-
peutin tai lääkärin kanssa.

Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, johon lähipalve-
lualueen työnsuunnittelija suunnittelee asiakkaiden käynnit eri hoitajille. 
Työnsuunnittelija tarkkailee asiakkaiden suunnitelmia ja käyntien toteu-
tumia asiakaskohtaisesti. Mikäli asiakkaan suunniteltujen ja toteutunei-
den käyntien välillä on enintään 10 prosentin ero, tai jos asiakkaan tila-
päisesti suurentunut palveluntarve muuttuu pysyväksi, otetaan yhteys 
lähipalvelualueen kotihoidon ohjaajaan. Samoin toimitaan, jos asiak-
kaan muuttunut avuntarve muuttaa myös asiakkaan kotihoidon asia-
kasmaksua. Kotihoidonohjaaja voi keskustella muuttuneesta palvelu-
tarpeesta hoitajan lisäksi myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysio-
terapeutin tai lääkärin kanssa ennen suunnitelman muuttamista. 

Kotihoidon hoitajien reitityksen suunnittelun avuksi on otettu käyttöön 
optimointisovellus vuoden 2019 aikana. Sovellus huomioi asiakkaan 
hoidon tarpeen, hoitajien osaamisen ja liikkumistavan kotikäynnille, ja 
laskee optimaalisimmat reitit hoitajien kotikäynneille. Optimointisovellus 
helpottaa työnsuunnittelijan työtä ja helpottaa huomioimaan asiakkaan 
tilapäiset muutokset hoidon tarpeessa.

Helppiseniorin asiakasohjaaja tekee uuden palvelu- ja hoitosuunnitel-
man lähipalvelualueen arvion pohjalta joustavasti ilman erillistä kokous-
ta tai muuta vastaavaa käytäntöä.  Asiakkaalle voidaan lisätä myös ko-
tihoidon tukipalveluja tai muita kotona asumista tukevia palveluja. Mikä-
li asiakkaan palveluntarve on olennaisesti muuttunut, esim. asiakkaan 
kotona pärjääminen on olennaisesti heikentynyt, Helppiseniorin asia-
kasohjaaja tekee uuden palvelutarpeen arvion. 

Yhteenveto

Kotisairaalan hoito määräytyy aina sairauden vaatiman hoidon perus-
teella ja sen sisällön määrää lääkäri. Kotisairaalan hoito on aina mää-
räaikaista. Kotisairaalahoito ja kotihoito ovat sisällöltään erilaisia palve-
luja ja asiakkaaksi tullaan erilaisin perustein. 

Kotihoidon hoitajien työhön kuuluu asiakaan voinnin arviointi kotikäyn-
nillä sekä palvelutarpeessa tapahtuvan muutoksen arviointi. Kotihoidon 
asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen arviointi on ammattitaitoa vaativaa 
moniammatillista työtä. Kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunni-
telmaa arvioidaan joustavasti ja ammattitaitoisesti lähipalvelualueilla.  
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Lähipalvelualueiden hoitajia ja sairaanhoitajia on systemaattisesti kou-
lutettu voinnin ja palvelutarpeen arviointiin akuuttitilanteissa (Pätijä = 
päivystykselliset tilanteet kotihoidossa ja palveluasumisessa -hanke) 
tänä vuonna ja koulutusta jatketaan vuonna 2020. Kotihoitoa toteute-
taan joustavasti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kans-
sa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaat hyötyvät joustavasti toteutetusta kotihoidosta, jo-
ka vastaa muuttuneisiin palvelutarpeisiin ammattitaitoisesti. Kotihoidon 
hoitajan ammattitaitoa vastaava toimenkuva lisää hoitajan työtyytyväi-
syyttä ja työhyvinvointia.

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 44
Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehit-
tämisestä

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että tilanteen muututtua korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jäl-
keen Helsinki ryhtyy toimiin Vartiosaaren virkistyspalveluiden kehittä-
miseksi ja saaren kulkuyhteyksien parantamiseksi. Samalla Vartiosaa-
ren virkistyskäytön edistäminen tulisi ottaa osaksi Helsingin merellistä 
strategiaa.

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
laaditaan suunnitelma miten Vartiosaaren virkistyskäyttöä voidaan me-
rellisen strategian mukaisesti edistää väliaikaisin toimin kunnes alueen 
kaavoitustilanne selkeytyy.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan maankäyt-
töjohtaja on hyväksynyt Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä ja me-
rellistä strategiaa tukevien toimenpiteiden suorittamisen vuosille 
2019−2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustannus on enintään 
150 000 euroa (28.11.2019, 127 §). Seuraavat toimet on hyväksytty to-
teutettaviksi:
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 Reittien kunnostus ja hoito, sisältäen portaiden rakentamisen, pää-
polun ja palsta-alueen reunojen hoidon ja raivauksen sekä niityn 
avauksen

 Opastuksen suunnittelu ja toteutus
 Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistaminen
 Huollon ja ylläpidon järjestäminen
 Saavutettavuuden parantaminen mm. nykyisten ponttonilaitureiden 

avaaminen pienvenekäyttöön ja rantautumispaikkoja merkitsemi-
nen.

Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä on osana merellisen strate-
gian toteutusta valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan, kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan, merellisen strategian projektin ja Staran yhtei-
sessä työryhmässä. Valmistelua tehdään yhteistyössä Vartiosaari-
seuran kanssa.

Näiden lisäksi rakennetun omaisuuden hallinnan infraomaisuus -
yksikössä on laadittu yleissuunnitelma Vartiosaaren yhteysvenelaitu-
rien uusimisesta (Reposalmen ja Vartiosaaren puoli). Rakennussuun-
nittelu on tarkoitus aloittaa tänä keväänä. Vartiosaaren puoleiselle laitu-
rille tehtiin hätäkorjaus kesällä 2018, mutta laiturin uusiminen on ajan-
kohtaista viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Laiturien uusimisen 
kustannusarvio nykyistä vastaavaan tasoon on yleissuunnitelmavai-
heen perusteella noin 250 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien kaakkoisen suurpii-
rin äänestyksessä Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen -
niminen ehdotus eteni toteutukseen. Aurinkosähkökäyttöisellä lautalla 
voi kuljettaa kerrallaan noin 12 henkeä. Tavoitteena on helpottaa Var-
tiosaareen pääsyä kohtuuhintaisella, ympäristöystävällisellä ja esteet-
tömällä tavalla. Aurinkosähkölautan laiturijärjestelyt tulee ratkaista en-
nen liikennöinnin alkua joko ponttonilaiturilla tai veneluiskalla. Omasta-
di-ehdotuksen koordinoinnista vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 
yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. Esitys ei ole valmistunut
määräajassa, koska asian valmistelu vei asian haastavuuden ja osallis-
tuvan budjetoinnin kautta tulleen toteutushankkeen vuoksi arvioitua pi-
demmän ajan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 78

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

13.05.2019 Palautettiin

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 38

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa antamiinsa lausuntoihin 
(13.2.2018, 79 § ja 5.3.2019, 116 §) Vartiosaaren virkistyskäytön kehit-
tämisestä ja saaren avaamisesta laajempaan käyttöön.
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Samalla lautakunta toteaa, että maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä Var-
tiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevien toimenpiteiden suoritta-
misen vuosille 2019−2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustan-
nus on yhteensä enintään 150 000 euroa (28.11.2019, 127 §).

Samalla maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä vuosina 2019−2020 toteu-
tettavaksi seuraavat Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevat 
toimenpiteet:

 Reittien kunnostusta ja hoitoa, sisältäen portaiden rakentamista, 
pääpolun ja palsta-alueen reunojen hoitoa ja raivausta sekä niityn 
avausta

 Opastuksen suunnittelua ja toteutusta
 Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistamista
 Huollon ja ylläpidon järjestämistä
 Saavutettavuuden parantamista mm. avaamalla nykyisiä ponttoni-

laitureita pienvenekäyttöön ja rantautumispaikkoja merkitsemällä

Väliaikaista virkistyskäyttöä on valmistellut kaupunkiympäristön toimia-
lan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginkanslian ja Staran yh-
teinen työryhmä. Valmistelua tehdään yhteistyössä Vartiosaari-seuran 
kanssa.

Näiden lisäksi rakennetun omaisuuden hallinnan infraomaisuus -
yksikössä on laadittu yleissuunnitelma Vartiosaaren yhteysvenelaitu-
rien uusimisesta (Reposalmen ja Vartiosaaren puoli). Rakennussuun-
nittelu on tarkoitus aloittaa tänä keväänä. Vartiosaaren puoleiselle laitu-
rille tehtiin hätäkorjaus kesällä 2018, mutta laiturin uusiminen on ajan-
kohtaista viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Laiturien uusimisen 
kustannusarvio nykyistä vastaavaan tasoon on yleissuunnitelmavai-
heen perusteella noin 250 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien kaakkoisen suurpii-
rin äänestyksessä Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen -
niminen ehdotus meni läpi ja toteutetaan tulevien vuosien aikana. Au-
rinkosähkökäyttöisellä lautalla voi kuljettaa kerrallaan noin 12 henkeä ja 
se on kohtuuhintainen, ympäristöystävällinen ja esteetön ratkaisu hel-
pottamaan Vartiosaareen pääsyä. Aurinkosähkölautan operointia ei ole 
suotavaa järjestää yhteysvenelaitureilta, koska se haittaa varsinaisen 
käyttötarkoituksen mukaista liikennöintiä, Vartiosaaressa olevan yh-
teysvenelaiturin korkeustaso ei myöskään sovi lautalle. Aurinkosähkö-
lautan laiturijärjestelyt tulee ratkaista ennen liikennöinnin alkua joko 
ponttonilaiturilla tai veneluiskalla. Omastadi-ehdotuksen koordinoinnista 
vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa.
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Vartiosaareen laaditaan pidemmällä aikavälillä virkistyskäyttöä ohjaava 
hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa met-
siä ja avoimia alueita, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, kasvilli-
suuden kehittämisperiaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja, paikallista 
energiantuotantoa sekä saaren huollon järjestämistä.

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
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§ 45
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaaren-
tielle

HEL 2019-007158 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Koirasaarentielle rakennetaan pikaisesti tarpeellinen 
määrä hidastetöyssyjä, jotta tieltä ylittävien jalankulkijoiden turvallisuus 
taataan.

Kaupunginhallitus toteaa, että nopeusrajoitusten selkiyttämiseksi ajora-
taan maalataan nopeusrajoitusta (40 km/h) osoittavia tiemerkintöjä. 
Nopeusrajoituksen vaikutusta tehostetaan nopeusnäytöillä.

Koirasaarentielle rakennetaan lähivuosina Kruunusillat-raitiotie, jonka 
liikennöinnin on arvioitu alkavan vuonna 2026. Raitiotien rakentamisen 
yhteydessä kadun liikennejärjestelyt muuttuvat. Hidasteita ei ole perus-
teltua rakentaa vain lyhyeksi ajaksi. Hidasteiden rakentaminen bussirei-
tille on kallista ja edellyttää huolellista suunnittelua muun muassa ka-
dun kuivatuksen varmistamiseksi. Hidasteet saattavat aiheuttaa tärinä-
haittaa lähikiinteistöille raskaiden ajoneuvojen ajaessa hidasteiden yli. 
Ajonopeuksiin vaikuttaminen ajoradan geometriaa tiukentamalla ei ole 
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suositeltavaa, koska rakentamisesta vuoksi kadulla on kookkaita kulje-
tuksia. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 57

HEL 2019-007158 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 24.09.2019 § 473

HEL 2019-007158 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Koirasaarentie on tärkeä Kruunuvuorenrantaan johtava kokoojakatu. 
Kadulle rakennetaan lähivuosina Kruunusillat raitiotie, jonka liikennöin-
nin on arvioitu alkavan 2026. Raitiotien rakentamisen yhteydessä koko 
kadun liikennejärjestelyt rakennetaan uudestaan siten, että ne poikkea-
vat huomattavasti nykyisestä. Reiherintiestä länteen katu toimii nykyisin 
pääasiassa siten, että ajoneuvoliikenne on ohjattu kadun keskiosaan 
tulevalle raitiotielle varatulle alueelle. Raitiotielle varatun alueen vieres-
sä sijaitsevat tulevat ajorataosuudet toimivat puolestaan tilapäisesti py-
säköintikatuna. Jalankulun yhteydet rakentuvat sitä mukaa, kun katuun 
rajautuva talonrakentaminen edistyy. Jalankulun yhteydet ovat jo varsin 
kattavat. Pyöräliikenne on ohjattu ajoradalle. Kadulla on Kruunuvuoren-
rannan rakentamistoiminnasta johtuvaa raskasta liikennettä bussiliiken-
teen lisäksi. 

Koirasaarentiellä tehtiin liikennelaskenta 1.11.2018 Gunillantien liitty-
män pohjoispuolella. Liikennelaskennan mukaan kyseisessä kohdassa 
Koirasaarentietä on noin 3 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan lii-
kenteen osuus oli noin 12 %, mistä linja-autoliikenteen osuus oli noin 5 
% ja yhdistelmäajoneuvojen osuus 2 %. Raskaanliikenteen osuutta ei 
voi pitää erityisen poikkeavana verrattuna vastaavan kaltaisiin katuihin. 
Yhdistelmäajoneuvoja oli hieman keskimääräistä enemmän.

Reiherintiestä itään katu rakennetaan kokonaan uudestaan raitiotien 
rakentamisen yhteydessä, tämän hetken arvion mukaan vuosina 
2022−23. Sekä jalankululle että pyöräliikenteelle rakennetaan lopputi-
lanteessa koko katua kattavat erilliset yhteydet. Pyöräliikenteen järjes-
telyt tulevat olemaan baanatasoiset. Raitiotien ja liittymien rakentami-
nen tulevat jäsentämään katutilaa merkittävästi ja vastaamaan nykyisiä 
järjestelyitä paremmin muuttuvaan liikenteen kysyntään.  

Hidasteiden rakentaminen bussireitille on melko kallista ja edellyttää 
huolellista suunnittelua mm. kadun kuivatuksen varmistamiseksi. Li-
säksi hidasteet saattavat aiheuttaa tärinähaittaa lähikiinteistöille raskai-
den ajoneuvojen ajaessa hidasteen yli. Tärinäriskin arvioiminen vaatii 
lisäselvityksiä. Lähivuosille suunnitellun kadunrakentamisen vuoksi ei 
ole perusteltua vain lyhyeksi ajaksi rakentaa Koirasaarentielle hidastei-
ta, jotka rakentamisen yhteydessä joudutaan purkamaan.

Ajonopeuksiin vaikuttaminen ajoradan geometriaa tiukentamalla ei ole 
suositeltavaa, koska rakentamistoiminnasta johtuen kadulla on nor-
maalia tilannetta kookkaampia kuljetuksia. Nopeusrajoituksen selkeyt-
tämiseksi ajorataan maalataan nopeusrajoitusta (40 km/h) osoittavia 
tiemerkintöjä. Lisäksi nopeusrajoituksen vaikutusta voidaan tehostaa 
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siirrettävillä tai kiinteillä nopeusnäyttötauluilla. Sekä tiemerkintöjä että 
harkittuihin paikkoihin asennettavia nopeusnäyttötauluja lisätään Koira-
saarentielle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 46
Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso 
Roobertinkadulla

HEL 2019-009099 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 Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää miten autoliikennettä voidaan Iso Roober-
tinkadulla vähentää ja varata katu todelliseksi kävelykaduksi. 

Kaupunginhallitus toteaa, että moottorikäyttöisen ajoneuvon saa käve-
lykadulla ajaa vain kävelykadun varrella olevalle kiinteistölle, jos kiin-
teistölle ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. Huoltoajo kävelykadulla on 
sallittu, jos liikennemerkillä niin osoitetaan.

Iso Roobertinkadulla huoltoajo on sallittu kello 19−11:

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai 
vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä; 

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista 
ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää; 
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3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky 
suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä 
rajoittunut; 

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi 
kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi; 

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai 

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen. 

Muulloin kuin huoltoajoon sallittuina aikoina kävelykatua pitkin saa ajaa 
vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, myös 
taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. 

Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja kadulle voi ajaa vain Annankadun 
kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun puoleiset päät suljetaan ajoestein 
niin, että pollaririvin keskimmäiset tolpat laskeutuvat automaattisesti 
ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. Automaattipollarit on asennettu ja 
ne otetaan käyttöön kevään aikana.

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa Iso Roobertinkadulla. 
Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja käytettävissä 
olevista lastausruuduista. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat 
kadun varren liikkeenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia ti-
latessaan muistuttaa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien 
käytäntöihin.

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönka-
dulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja 
purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7−18 
ja lauantaisin 9−15. Henkilöautolla toimitettavien ruokakuljetusten hel-
pottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä olevaa kolmea las-
tausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen käyttöön vaan nii-
den käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville ajoneuvoille. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekir-
joittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 84

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 630

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Iso Roobertinkatu on rakennettu kävelykaduksi 1983, jolloin se oli Hel-
singin ensimmäinen kävelykatu. Kadun peruskorjaus valmistui vuoden 
2019 alussa. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne kävelykadulla on ollut 
alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja katu-
suunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin. 

Kävelykatua osoittava liikennemerkki (Tieliikennelaki 33 a § 5.5.2006) 
korostaa jalankulkijan oikeuksia. Lain mukaan kävelykadulla saa pyö-
räillä, mutta kaikkien ajoneuvon kuljettajien tavoin myös polkupyöräili-
jän on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Moottorikäyttöistä ajo-
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neuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiin-
teistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyt-
töisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty 
lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huol-
toajo on liikennemerkin mukaan sallittu. 

Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa Iso Roobertinkatu nimettiin Il-
mastokaduksi, mikä tarjosi katusuunniteluun liittyvän vuorovaikutuksen 
ohella foorumin yhteistyöhön energiankulutuksen ja ympäristöpäästö-
jen vähentämiseksi kadun saneerauksen aikana ja sen jälkeen. Vuon-
na 2016 hyväksytyn katusuunnitelman ja liikenteen ohjaussuunnitel-
man mukaisesti huoltoliikenne kävelykadulla on sallittu kello 19-11 välil-
lä eli iltaisin, öisin ja aamupäivisin. Ajo on järjestetty yksisuuntaiseksi ja 
kadulle voi ajaa vain Annankadun kautta. Fredrikinkadun ja Yrjönkadun 
puoleiset päät on suljettu ajoestein niin, että pollaririvin keskimmäiset 
tolpat laskeutuvat automaattisesti ajoneuvon poistuessa kävelykadulta. 
Automaattipollarien asennustyö on viivästynyt, mutta ne saadaan pai-
koilleen syksyn kuluessa. 

Huoltoajo on määritelty lainsäädännössä (lisäkilpi 872. ”Huoltoajo sallit-
tu”):

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai 
vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista 
ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky 
suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä 
rajoittunut;

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi 
kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Muulloin kuin huoltoajolle mahdollisina aikoina kävelykatua pitkin saa 
ajaa vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, 
myös taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. Tavanomaiset ruokalähettien 
kuljetukset eivät täytä huoltoajon määritelmää, koska ne eivät yleensä 
ole kohtuuttoman painavia kannettavaksi. Ellei kyseessä ole poikkeuk-
sellisen suuri lähetys esimerkiksi juhlatilaisuuteen, ruokalähettien autot 
eivät kuulu kävelykadulle niinäkään aikoina jolloin huoltoajo on sallittu.  
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Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönka-
dulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja 
purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7-18 ja 
lauantaisin 9-15. 

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa kävelykadulla. Iso 
Roobertinkadulla on annettu virhemaksuja lähes päivittäin, syyskuussa 
yhteensä 64 ja lokakuussa 45. Laittomasti huoltoajon varjolla pysäköi-
vien määrä on vaihdellut ja on ollut myös valvontakertoja sekä päiviä, 
jolloin virhemaksujen antamiseen ei ole ollut aihetta. 

Ruokalähettien aiheuttamasta häiriöstä on neuvoteltu toimintaa harjoit-
tavien yritysten kanssa ja todettu, että kuljettajilla on ollut virheellisiä 
tulkintoja kävelykadun liikennesäännöistä. Henkilöautolla toimitettavien 
ruokakuljetusten helpottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä 
olevaa kolmea lastausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen 
käyttöön vaan niiden käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville 
ajoneuvoille. Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja 
käytettävissä olevista lastausruuduista mm. citylogistiikkaohjelmaan liit-
tyen. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat kadun varren liik-
keenharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia tilatessaan muistut-
taa kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien käytäntöihin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Silfverberg, yksikön päällikkö: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
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§ 47
Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle

HEL 2019-010081 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 Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupungin tulisi järjestää Kannelmäen Antinniitylle riittä-
vä määrä penkkejä, jotta levähdyshetket mahdollistuisivat ja ikäihmiset 
uskaltavat lähteä liikkeelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan ylläpito-
palvelu asentaa Antinniitylle 2−3 uutta penkkiä. Alueelle myöhemmin 
laadittavassa puistosuunnitelmassa ratkaistaan penkkien lopullinen 
määrä ja sijoittaminen.  

Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa Kaarelan alue-
suunnitelmaa ja tässä yhteydessä Antinniitty on tunnistettu suunnittelu-
tarvealueeksi. Aluesuunnitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yh-
deksi kehitettäväksi kohteeksi ja penkkien lisäämistarve kävi ilmi.  

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 60

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Esitys

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 10.12.2019 § 649

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puistonpenkkien lisääminen Antinniityn puistoon on kannatettavaa ja 
tärkeää. 
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Aloitteessa esitetään, että kaupungin strategian mukaisesti liikkumista 
tulee lisätä kaupungissa. Lisäämällä penkkejä Antinniityn puistoon tuet-
taisiin ikääntyvän väestön liikkumismahdollisuuksia. Vanhusten ja huo-
nokuntoisten liikunnan tukeminen tuo myös säästöjä kansanterveydel-
le. Aloitteessa todetaan lisäksi, että monet huonokuntoiset ja liikuntara-
joitteiset vanhukset eivät jaksa lähteä ulos liikkumaan, vaikka niin ha-
luaisivatkin. Penkkien puuttuminen Kannelmäen Antinniityn puistossa 
heikentää vanhusväestön mahdollisuuksia tulla puistoon kävelylle. Li-
säämällä penkkejä puistoon alueen vanhusväestön ulkoilumahdollisuu-
det parantuisivat penkkien tuomien lepopaikkojen myötä. 

Antinniityn puistoon asennetaan loppuvuoden 2019 aikana ylläpidon 
toimesta 2-3 kappaletta uusia penkkejä. Kaupunkiympäristön toimialal-
la on parhaillaan tekeillä Kaarelan aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmas-
sa Antinniityn puisto on tunnistettu suunnittelutarvealueeksi. Aluesuun-
nitelman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yhdeksi korjattavaksi ja ke-
hitettäväksi puistokohteeksi. Samassa kyselyssä tunnistettiin myös 
puiston penkkien lisäämistarve.    

Akuuttiin puistopenkkien puutteeseen vastataan tämän syksyn aikana. 
Myöhemmin tehtävässä tarkemmassa puistosuunnittelussa ratkaistaan 
puiston penkkien lopullinen määrä ja sijoittuminen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi
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§ 48
Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä 
Kaupintie 11 kohdalla

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Juhani Strandén ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Kaupintie 11 kohdalla oleville bussipysäkeille tehdään 
laajennukset/levennykset, jotka mahdollistaisivat pysäkin sivulle ajami-
sen ja, että pysäkkejä siirrettäisiin samalla tarvittaessa muutama metri. 

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupintien pysäkit ovat osa hyväksyttyä 
liikennesuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä läpiajoa, hillitä ajo-
nopeuksia, edistää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun 
varrella. Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tien saneerauksen jälkeen 
liikennemäärät ja henkilövahingot ovat vähentyneet. Hidastinpysäkkejä 
on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille. 

Helsingin seudun liikenne -kuntyhtymän (HSL) mukaan Kaupintien hi-
dastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua. 

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien 
kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien 
toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäk-
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kisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä 
hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 61

HEL 2019-010082 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 10.12.2019 § 654

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnittelulau-
takunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka tavoit-
teena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edistää tur-
vallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hidastinpy-
säkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korottamisen, 
nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää. 

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kau-
pintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-
onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen 
suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien vä-
lisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, jois-
ta seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-2018 
vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä pyö-
räilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien tur-
vallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoi-
tellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vä-
hentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa 
autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä 
nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat 
ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutus-
matkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen 
onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkileven-
nykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko ka-
dulla. 

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hidas-
tinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta henkilöau-
toille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus Kau-
pintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poik-
keustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten 
rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina va-
paana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa 
pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien 
kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien 
toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäk-
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kisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä 
hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
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§ 49
Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamises-
ta nuorisotiloissa

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että jossain kaupunginosassa kokeillaan koulun hävikkiruuan 
maksutonta tarjoamista lähellä sijaitsevassa nuorisotilassa iltapäivällä.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisopalvelut selvittää aloitteen mukai-
sen kokeilun järjestämistä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan sekä palvelukeskusliikelaitoksen kanssa. Kokeilu on kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan arvion mukaan toteutettavissa nuorisotyön 
nykyisten määrärahojen puitteissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
la kartoittaa yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja palvelukes-
kuksen kanssa sopivia nuorisotilojen läheisyydessä sijaitsevia kouluja, 
joissa kokeilu voidaan järjestää.

Ruuan säilytys-, pakkaus- ja kuljetuslogistiikka tulee suunnitella huolel-
lisesti ja nuorisotalolla tulee olla tarvittavat valmiudet ruuan vastaanot-
tamiseen ja säilyttämiseen. Kokeilun järjestämisestä ei saa aiheutua 
turvallisuusriskejä tai haittaa koulujen oppilaille, henkilökunnalle tai toi-
minnalle. Ennakoitavuus käytännöissä ja pysyvien aikataulujen luomi-
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nen ovat tärkeitä, jotta nuoret löytävät hävikkiruoan äärelle. Huolellinen 
suunnittelu vähentää riskiä, että nuorisotaloista tulisi lisälenkki biojäte-
logistiikan ketjussa.

Ylijääneen kouluruuan myyntiä ja jakelua on aiemmin kokeiltu kaupun-
ginvaltuuston päätöksellä vuosina 2014−2015. Kokeiluun osallistuneis-
ta toimijoista perhetalo Ankkurissa ruoanjakelutoiminnasta on tullut py-
syvä käytäntö. Herttoniemenrannan koulun keittiön henkilökunta pak-
kaa ylijäämäruoan perhetalo Ankkurin kuljetuslaatikoihin ja astioihin. 
Ankkurin henkilökunta noutaa ruoat sovittuun aikaan ja hoitaa jakelun 
omassa toimipisteessään.

Nuoret ovat yhä laajemmin kiinnostuneita ruokahävikin vähentämisestä 
ja hävikkiruoan hyödyntäminen on tuttua myös nuorisotyössä. Useilla 
nuorisotaloilla on Nutakeittiö-toimintaa, jossa nuorisotaloihin noudetaan 
ruokakaupoista aineita, jotka muuten päätyisivät jätteeksi. Toiminnan 
tavoitteena on ruokahävikin vähentämisen lisäksi vahvistaa nuorten ar-
jen hallintaa ja opettaa ruuanlaiton taitoja.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan sekä palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lau-
sunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 85

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 19.12.2019 § 45

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon valtuustoaloit-
teesta koskien koulujen hävikkiruuan tarjoamista nuorisotiloissa.

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) 
on valmis laajentamaan kokeilua hävikkiruuan hyödyntämistä ja tar-
joamista nuorisotilan yhteydessä omavalvonnan ja lainsäädännön puit-
teissa ja aloite on kannatettava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa ruokapalvelut palveluntuotta-
jilta, pääosin palvelukeskusliikelaitokselta, joka vastaa ruoan valmis-
tuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan jakelusta.
Ylijäävän ruoan määrää pyritään nykyisellään vähentämään mm. hyväl-
lä toiminnan suunnittelulla.

Ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen on 
useita toimenpiteitä ja kokeiluja, jotka liittyvät HNH-
toimenpideohjelmaan, erityisesti toimenpiteeseen 97 (vähennetään 
ruokahävikkiä). Tärkeää on varmistaa, että ylijäävän ruoan tarjoamises-
ta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa esim. koulujen tai varhaiskas-
vatuksen toimipaikkojen käyttäjäasiakkaille tai toiminnalle. 

Kaupunginvaltuusto teki loppukeväästä 2014 päätöksen ylijääneen 
kouluruoan myynti- tai jakelukokeilusta. Kokeilu toteutettiin vuosina 
2014-2015. Kokeiluun osallistuneista toimijoista perhetalo Ankkurissa 
ruoanjakelutoiminnasta on tullut pysyvä käytäntö. Herttoniemenrannan 
koulun keittiön henkilökunta pakkaa lounaan jälkeen linjastoon jääneen 
kuuman ylijäämäruoan ja mahdollisesti ylijääneen salaatin perhetalo 
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Ankkurin kuljetuslaatikoihin ja astioihin. Ankkurin henkilökunta noutaa 
ruoat sovittuun aikaan ja hoitaa jakelun omassa toimipisteessään.

Nyt esitetyn kokeilun toteuttamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä Palvelukeskus Helsinki 
voivat kartoittaa sopivaa koulua ja nuorisotilaa, joissa kokeilun laajen-
tamista voitaisiin toteuttaa. Kokeilun laajentaminen tulee suunnitella ja 
organisoida hyvin mm. ottaen huomioon ruokaturvallisuus ja, että ruoan 
säilytys- ja pakkauslogistiikka toteutetaan huolellisesti.

Lisäksi on huomioitava, että hävikkiruoan noutamisesta, sen tarjolle 
panosta (sisältäen tilat, laitteet, astiat) aiheutuvasta mahdollisesta työs-
tä yms. koituvat ylimääräiset kustannukset täytyy kattaa ruokaa hyö-
dyntävän tahon toimesta tai erillisellä määrärahalla.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 401

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta 
nuorisotiloissa:

Toimiala tilaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut palvelun-
tuottajilta, pääosin Palvelukeskus Helsingiltä. Palveluntuottaja vastaa 
ruoan valmistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan myynti- 
tai jakelutoiminnasta sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja 
kustannuksista.

Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnassaan mahdollisimman 
pieneen ruokahävikkiin ja ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ruokapalve-
luissaan. Ylijäävää ruokaa voidaan osittain myös tarjota oikein säilytet-
tynä seuraavana päivänä ruokalistan ruokien rinnalla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan 
käytön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen, mikäli ylijäävän 
ruoan myynnistä ja tarjoilusta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa 
koulujen, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjä-
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asiakkaille, henkilökunnalle ja toiminnalle. Palveluntuottajan tehtävä on 
ruoan valmistajana huolehtia ja vastata mahdollisen ylijäävän ruoan 
myynti- tai jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, valvonnasta ja 
turvallisuuden varmistamisesta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi kartoittaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Palvelukeskus Helsingin kanssa sopivia nuorisotilo-
jen läheisyydessä sijaitsevia kouluja, joissa pilotointi voitaisiin järjestää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.11.2019 § 180

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloite on kannatettava. 
Nuorisopalvelukokonaisuudella on halu aloittaa selvitys ja kokeilu kou-
lujen hävikkiruuan tarjoamiseksi nuorisotiloissa yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan sekä palvelukeskuksen kanssa. Tämä ko-
keilu on toteutettavissa nykyisten nuorisotyön määrärahojen puitteissa.

Nuoret ovat yhä laajemmin kiinnostuneita ruokahävikin vähentämisestä 
ja hävikkiruoan hyödyntäminen on tuttua myös nuorisotyössä. Tällä 
hetkellä useilla nuorisotaloilla on Nutakeittiö-toimintaa, joka perustuu 
nuorisopalvelukokonaisuuden ja HOK-Elannon yhteistyösopimukseen. 
Nutakeittiö-toiminnassa nuorisotaloihin noudetaan Alepa myymälöistä 
ruoka-aineita, jotka muuten päättyisivät jätteeksi. Toiminnan tavoittee-
na on ruokahävikin vähentämisen lisäksi vahvistaa nuorten arjen hallin-
taa ja opettaa ruuanlaiton taitoja.

Koulujen hävikkiruuan hyödyntäminen nuorisotaloilla tulee suunnitella 
hyvin. Ruoan säilytys- ja pakkauslogistiikka tulee olla hyvin organisoitu 
ja nuorisotaloilla tulee olla tarvittavat valmiudet ruuan vastaanottoon ja 
säilyttämiseen. Ennakoitavuus käytännöissä ja pysyvien aikataulujen 
luominen ovat tärkeitä, jotta nuoret löytävät hävikkiruoan äärelle. Toi-
mintamallin huolellinen suunnittelu vähentää sitä mahdollista riskiä, että 
nuorisotaloista tulisi lisälenkki biojätelogistiikan ketjussa. 
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Kun koulujen hävikkiruuan tarjoamista nuorisotiloilla selvitetään ja ko-
keillaan, niin toimintaan osallistuvien nuorten näkemyksiä tulee kuulla 
hankkeen eri vaiheissa. Myös tässä asiassa nuorilla tulee olla mahdol-
lisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi
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§ 50
Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksi-
vuotisen esiopetuksen kokeiluun

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki osallistuu hallitusohjelmaan kirjattuun kaksivuotisen 
esiopetuksen pilotointiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on valmis osallistumaan kaksi-
vuotisen esiopetuksen kokeiluun edellyttäen, että lakiin, opetussuunni-
telmiin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät kysymykset on rat-
kaistu ja että kokeilu on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushalli-
tuksen hallinnoima.

Hallitusohjelman mukaan kaksivuotista esiopetusta selvitetään osana 
esiopetuksen ja alkuopetuksen kokonaisuuden yhtenäistämistä. Ope-
tushallituksen tekemässä alustavassa selvityksessä todetaan, että kak-
sivuotisessa esiopetuksessa tulee ratkaista lakiin, opetussuunnitelmiin 
sekä opettajien kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ennen sen 
toteuttamista.

Esiopetus on perusopetuslain ja -asetuksen mukaista toimintaa. Lain 
mukaan lapsen on osallistuttava vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua 
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esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vii-
sivuotiaiden lasten kohdalla noudatetaan varhaiskasvatuslakia. Kaksi-
vuotisen esiopetuksen osalta tulee määritellä, minkä lain piirissä jat-
kossa toimitaan. Lisäksi tulee päättää, toimitaanko esiopetuksen ope-
tussuunnitelman vai varhaiskasvatussuunnitelman alaisuudessa ja on-
ko nykyisiin suunnitelmiin tarpeen tehdä lisäyksiä.

Lisäksi tulee ratkaista, noudatetaanko kaksivuotisessa esiopetuksessa 
samoja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia kuin nykyisessä esiopetuk-
sessa. Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa on tällä hetkellä 
suuria haasteita. Ennen kokeiluun osallistumista tarvitaan toimenpiteitä 
tilanteen helpottamiseksi.

Helsinki on jo mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituk-
sen viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa 
vuosille 2018–2020. Kokeilun tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten 
osallistumista varhaiskasvatukseen ja kehittää varhaiskasvatuksen pe-
dagogiikkaa ja palvelunohjausta. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on 
koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen ja varhaiskasvatuksen osal-
listumisasteen nostaminen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa olisi mahdollista tarkastella lap-
sen opinpolun rakentumista viisivuotiaista alkuopetuksen toiselle luo-
kalle. Kokeilun aikana voidaan kehittää yhtenäistä opetussuunnitelmaa 
ja toimintamalleja, joilla tuetaan lapsen yksilöllistä oppimista esiopetuk-
sen ja alkuopetuksen yhteistyönä. 

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 63

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 402

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta:

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kaksivuotisen esiopetuksen toteutta-
mista selvitetään osana esiopetuksen ja alkuopetuksen kokonaisuuden 
yhtenäistämistä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinki osallistuu 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Helsingissä on aloitettu lapsen opinpolun jatkumon kehittäminen var-
haiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen sekä esiope-
tuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsen 
näkökulmasta tavoitteena on luoda mahdollisimman sujuva opinpolku, 
jossa minimoidaan lapsen siirtyminen eri toimipisteisiin. Lapsen koulu-
naloitusta helpotetaan esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöllä. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa on mahdollista tarkastella lap-
sen opinpolun rakentumista aloittaen viisivuotiaista lapsista ja jatkaen 
alkuopetuksen toiselle luokalle. Kokeilun aikana voidaan kehittää yhte-
näistä opetussuunnitelmaa ja toimintamalleja, joilla tuetaan lapsen yksi-
löllisiä oppimisen edellytyksiä esi- ja alkuopetuksen yhteistyönä. Sa-
malla lapsen tarvitsema oppimisen tuki voidaan tunnistaa varhaisem-
min ja siihen voidaan vastata pidemmällä aikavälillä.
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Opetushallituksen tekemässä alustavassa selvityksessä kaksivuotises-
ta esiopetuksesta (2019:2a) todetaan, että kaksivuotisen esiopetuksen 
toteuttamisessa tulee ratkaista lakiin, opetussuunnitelmiin sekä opetta-
jien kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ennen sen toteuttamis-
ta.

Esiopetus on perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998) 
mukaista toimintaa. Lain mukaan lapsen on osallistuttava vuotta ennen 
oppivelvollisuuden alkua esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. Viisivuotiaiden lasten kohdalla noudatetaan 
varhaiskasvatuslakia. Kaksivuotisen esiopetuksen osalta tulee määri-
tellä, minkä lain piirissä jatkossa toimitaan. Lisäksi tulee arvioida, mikä 
on esiopetukseen osallistumisen velvoittavuus viisivuotiaiden kohdalla 
sekä oppivelvollisuuden merkitys ja sisältö. 

Esiopetus kuuluu oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) piiriin. 
Kaksivuotisen esiopetuksen toteutuessa tulee ratkaista, laajeneeko op-
pilashuolto viisivuotiaisiin lapsiin, jotka tällä hetkellä ovat terveyden-
huoltolain mukaan neuvolapalvelujen piirissä. Lisäksi tulee tarkastella 
kaksivuotista esiopetusta lapsen tuen järjestämisen näkökulmasta.

Esiopetuksen opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/1998), jonka mu-
kaan kelpoisia ovat varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suoritta-
neet tai luokanopettajaksi kelpoiset henkilöt. Mikäli siirrytään kaksivuo-
tiseen esiopetukseen, tulee ratkaista, noudatetaanko myös sen osalta 
samoja kelpoisuusvaatimuksia kuin esiopetuksessa nykytilanteessa. 

Laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka tarvitsee 
koulutetut opettajat. On tiedostettava pätevien varhaiskasvatuksen 
opettajien rekrytointiin liittyvät tämän hetkiset suuret haasteet. Ennen 
mahdolliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistumista tarvi-
taan toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi.

Viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa ohjaavana asiakirjana käytetään 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja Helsingin varhaiskasvatus-
suunnitelmaa. Esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuun-
nitelmaa esiopetusajan osalta ja varhaiskasvatussuunnitelmaa täyden-
tävän varhaiskasvatuksen osalta. Kaksivuotisen esiopetuksen osalta 
on määriteltävä, minkä opetussuunnitelman alaisuudessa toimitaan vai 
onko tarpeen tehdä lisäyksiä voimassa oleviin opetussuunnitelmiin. 

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valmis osallistumaan 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, kun lakiin, varhaiskasvatus- ja 
esiopetuksen opetussuunnitelmiin sekä opettajien kelpoisuusvaatimuk-
siin liittyvät kysymykset ovat ohjaavien tahojen arvioimia, ja kokeilu on 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen hallinnoima. Ko-
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keilu voidaan toteuttaa osana lapsen opinpolun jatkumon rakentamista. 
Kokeilun aikana olisi mahdollista tarkastella uudenlaisia tapoja esimer-
kiksi esi- ja alkuopetuksen yhtenäisemmän opetussuunnitelman raken-
tamiselle.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Hallitus käynnisti vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksut-
toman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilun tavoitteina on lisä-
tä viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen sekä kehit-
tää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palvelunohjausta. Pidemmäl-
lä aikavälillä tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen 
ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. 

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.4.2018 (§ 66), että 
viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatus on maksutonta neljä tuntia päi-
vässä. Helsinki on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushal-
lituksen viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokei-
lussa. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on tehnyt kokeilusta en-
simmäisen vaiheen selvityksen (16:2019), jonka mukaan viisivuotiaiden 
lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kokeilukunnissa lisään-
tynyt. Opetushallituksen kokeilukunnilla teettämän kyselyn perusteella 
suhteellisesti suurinta kasvu on ollut Helsingissä (2,2 %). Selvityksessä 
kuitenkin todetaan, että viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja 
kaksivuotista esiopetusta tulee tarkastella erillisinä asioina.

Lapsivaikutukset

Lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät tavoitteellisessa ja suun-
nitelmallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapsella on 
oikeus tavoitteelliseen ja pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Lapsi 
saa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kaverisuhteita, osallisuu-
den ja oppimisen kokemuksia vertaisryhmässä. Varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja alkuopetuksen välisellä tiiviillä yhteistyöllä helpotetaan 
lapsen opinpolun jatkumoa, jolloin erilaiset toimipiste-, laki- tai opetus-
suunnitelmamuutokset eivät ole lapsen tasapainoisen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen mahdollisuuksien hidastajina.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Henrietta Suomalainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22795

henrietta.suomalainen(a)hel.fi
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§ 51
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-001924, 2020-0019254, 2020-001926, 2020-001928, 2020-001929, 2020-001930, 2020-001931, 2020-
001932, 2020-001933,2020-001934

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite arkkitehtuuri-
design -museosta Helsinkiin 

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Sampo Terhon ym. aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin 
kiinnitettävistä liukuesteistä 

 valtuutettu Sampo Terhon ym. aloite klassisen musiikin tapahtumien 
järjestämisestä Sibeliuksenpuistossa

 valtuutettu Matias Pajulan ym. aloite yöbussien liikennöinnistä arki-
päivinä myös aamukahden jälkeen

 valtuutettu Jaana Pelkosen ym. aloite ulkoiluvaatetuksen tarjoami-
sesta päiväkotien työntekijöille

 valtuutettu Kati Juvan ym. aloite kehitysvammaisten työllistymisen 
ja työtoiminnan kehittämisestä

 valtuutettu Atte Harjanteen ym. aloite viherkertoimen käytöstä viih-
tyvyyden, sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämi-
seksi

 valtuutettu Petra Malinin ym. aloite jälkihuollon tukiasuntojen saata-
vuuden varmistamisesta

 valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Kontulan asukkaiden ko-
koontumistilojen parantamisesta

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite Vuosaaren metroaseman il-
manvaihdon parantamisesta

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 25
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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§ 26
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Kaisa Hernberg och Petrus Pennanen valdes till protokol-
ljusterare med ledamöterna Mai Kivelä och Wille Rydman som ersätta-
re.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Kaisa Hern-
berg och Petrus Pennanen till protokolljusterare med ledamöterna Mai 
Kivelä och Wille Rydman 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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§ 27
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-001063 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Elina Moisio avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i stadsfullmäktige

 konstaterade att Tuomas Rantanen med stöd av 17 § 2 mom. i 
kommunallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande 
kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som 
slutar vid utgången av maj 2021

 konstaterade att centralvalnämnden förordnar en 21 ersättare i 
Gröna fullmäktigegruppen för den mandattid som slutar vid utgån-
gen av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 28.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Elina Moisio (Gröna) 28.1.2020 har an-
hållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeleda-



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 136 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
12.02.2020

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

mot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren 
i Gröna fullmäktigegruppen Tuomas Rantanen sedan stadsfullmäktiges 
ordförande kallat honom.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begä-
ran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersät-
tare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När 
stadsfullmäktige har beviljat Elina Moisio avsked från förtroendeupp-
draget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordfö-
rande att begära att centralvalnämnden ska förordna en 21 ersättare i 
Gröna fullmäktigegruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus 28.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 74

HEL 2020-001063 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Elina Moisiolle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta
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 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Tuomas Rantanen vuoden 2021 touko-
kuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi 

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreälle valtuustoryh-
mälle 21. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 28
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-001104 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Silvia Modig avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i stadsfullmäktige

 konstaterade att Mia Haglund med stöd av 17 § 2 mom. i kommu-
nallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat 
henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021

 konstaterade att centralvalnämnden förordnar en 10 ersättare i 
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 29.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Silvia Modig (VF) 29.1.2020 har anhållit 
om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot efter 
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att hon blivit vald till ledamot i Europaparlamentet. Ny ledamot blir i en-
lighet med inträdesordningen första ersättaren i Vänsterförbundets 
fullmäktigegrupp Mia Haglund sedan stadsfullmäktiges ordförande kal-
lat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begä-
ran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersät-
tare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. När 
stadsfullmäktige har beviljat Silvia Modig avsked från förtroendeupp-
draget som stadsfullmäktigeledamot kommer stadsfullmäktiges ordfö-
rande att begära att centralvalnämnden ska förordna en 10 ersättare i 
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 29.1.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 75

HEL 2020-001104 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Silvia Modigille eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Mia Haglund vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi 

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Vasemmistoliiton val-
tuustoryhmälle 10. varavaltuutetun vuoden 2021 toukokuun lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 29
Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ersättare i 
social- och hälsovårdsnämndens sektion

HEL 2020-000834 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Antti Vainionpää avsked från förtroendeuppdragen som 
ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och som ersättare i 
social- och hälsovårdsnämndens sektion

 valde Reko Ravela till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden
 valde Reko Ravela till ny ersättare i social- och hälsovårdsnämn-

dens sektion (personlig ersättare för Mira-Veera Auer) för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde Antti Vainionpää (VF) 16.1.2019 (§ 4) till leda-
mot i social- och hälsovårdsnämnden och 7.6.2017 (§ 277) till ersättare 
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i social- och hälsovårdsnämndens sektion för den mandattid som slutar 
vid utgången av maj 2021. Antti Vainionpää anhåller (20.1.2020) om 
avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i social- och hälso-
vårdsnämnden och som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens 
sektion av personliga skäl.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. 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 Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsnämndens sektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 76

HEL 2020-000834 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Antti Vainionpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan 
jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäse-
nen luottamustoimista

 valitsee Reko Ravelan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja
 valitsee Reko Ravelan varajäseneksi (Mira-Veera Auerin henkilö-

kohtainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakunnan jaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 30
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-000201 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 konstaterade att Jukka Kuittinens förtroendeuppdrag som nämnde-
man vid tingsrätten har upphört

 valde Jouni Nevalainen till nämndeman vid tingsrätten för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Jukka Kuittinen (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Jukka Kuittinen har avlidit 30.11.2019.

Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
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ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighets-
villkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 44

HEL 2020-000201 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 toteaa, että käräjäoikeuden lautamies Jukka Kuittisen luottamustoi-
mi on päättynyt ja

 valitsee Jouni Nevalaisen käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely
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27.01.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta 
esittää Jouni Nevalaista käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 31
Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av M100-
tågen

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände en höjning av maximipriset i projektplanen 
för ombyggnad av M100-tågenheterna i enlighet med framställningen 
från direktionen för trafikaffärsverket 12.12.2020, utgående från att 
maximipriset för projektet är totalt 31,22 miljoner euro (kostnadsnivå 
november 2019).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige godkände 30.8.2017, § 300, projektplanen för om-
byggnad av M100-metrotågen utgående från att 39 tågenheter byggs 
om och att kostnadskalkylen för ombyggnaden är 27,29 miljoner euro 
(exkl. mervärdesskatt).

Direktionen för trafikaffärsverket föreslår 12.12.2019, § 213, att maxi-
mipriset i projektplanen för ombyggnad av M100-tågenheterna höjs ut-
gående från att maximipriset för projektet är totat 31,22 miljoner euro 
(exkl. mervärdesskatt, kostnadsnivå november 2019).

Projektet omfattar ombyggnad av 39 metrotågenheter (s.k. serietåg) i 
serien M100 som Trafikaffärsverket (HST) använder. Metrotågenheter-
na består av två vagnar och de har levererats under åren 1979–1984.
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Projektplanen har uppdaterats efter att ombyggnaderna inleddes. I om-
byggnaden av den första tågenheten har det på grund av tågens skick 
förekommit behov av åtskilliga mindre tilläggsarbeten, med hjälp av vil-
ka uppfyllelsen av de ursprungliga målen tryggas.

Utöver tilläggsarbetena höjs kostnaderna av det högre priset på mate-
rialen som behövs för upprustningen av passagerardörrarna i metrotå-
genheterna och av att förarhytten moderniseras i större utsträckning än 
vad som ursprungligen planerades.

I den ursprungliga projektplanen har man inte i tillräcklig utsträckning 
uppskattat täckandet av kostnaderna för de tilläggsarbeten som upp-
står under genomförandet av projektet. I den uppdaterade projektpla-
nen görs en projektreservering på 1,00 mn euro för kommande 
tilläggsarbeten. Efter höjningen i projektplanen är maximipriset för pro-
jektet 3,93 mn euro (ca 14%) högre än maximipriset i den ursprungliga 
projektplanen.

Maximipriset enligt den uppdaterade projektplanen:

 Ombyggnad av M100-metrotågen: 22,4 mn euro
 Identifierade tilläggsarbeten som föreslås bli beställda: 0,34 mn eu-

ro
 Förbättring av luftväxlingen: 0,68 mn euro
 Reservdelar: 0,08 mn euro
 Separata arbeten: 0,12 mn euro
 Ombyggnad av effektmoduler: 3,00 mneuro
 Tilläggsarbeten för ombyggnad av effektmoduler: 0,30mn euro
 Material för iståndsättning av passagerardörrar: 2,31 mn euro
 Arvoden för utomstående konsulter: 0,37 mn euro
 Kostnader för eget arbete: 0,62 mn euro
 Projektreservering: 1,00 mn euro

Totalt 31,22 mn euro 

I enlighet med den uppdaterade projektplanen är avskrivningarna enligt 
en avskrivningstid på 10 år och med linjära avskrivningar cirka 3,10 mn 
euro per år och avgifterna till Helsingfors stads försäkringsfond cirka 
0,20 mn euro per år. HST finansierar projektet genom lånefinansiering. 
De verkliga ränteutgifterna är sammanlagt cirka 5,38 miljoner euro 
(räntesats 3 % och lånetid 10 år).

I enlighet med den ursprungliga projektplanen fakturerar Trafikaffärs-
verket de avskrivningar och räntor och den försäkringsfondavgift som 
orsakas av ombyggnaden av metrotågen hos Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik (HRT) i samband med trafikeringskostnaderna. En 
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del av de trafikeringskostnader som faktureras hos HRT ackumuleras 
årligen för staden att betala via betalningsandelen i HRT.

Bedömning av projektet

Trots höjningen är det är tekniskt och ekonomiskt förnuftigt att genom-
föra ombyggnadsprojektet för M100-metrotågenheterna. Höjningen i 
projektplanen görs för att säkra att ombyggnaden av M100-
metrotågenheterna genomförs i en sådan omfattning att målen i fråga 
om passagerar-, förar- och underhållsperspektiven i den ursprungliga 
projektplanen kan uppnås.

Genomförandet av projektet förlänger metrotågenheternas drifttid med 
ca 10 år. Alternativet till ombyggnaden av metrotågenheterna var att 
skaffa ny materiel. Ombyggnaden gör det möjligt att skjuta upp upp-
handlingen av nya metrotåg till slutet av 2020-talet eller vid behov till en 
ännu senare tidpunkt, varvid det är nödvändigt att betydligt öka met-
rons kapacitet och en automatisering av metron antagligen är behövlig.

Investeringens årliga avskrivningar och räntekostnader i och med höj-
ningen i projektplanen är cirka 94 000 euro enligt följande:

Investering: 31 220 000 euro
Investering / tågenhet (2 vagnar): 800 512,82 euro
Restvärde: 0 euro
Investeringens användningstid: 10 år
Räntesats: 3 % 

I jämförelsen med den motsvarande passagerarkapaciteten för en ny 
metrotågenhet med fyra vagnar, dvs. de årliga avskrivningarna och 
räntekostnaderna för två vagnar är cirka 178 000 euro enligt följande 
utgångsuppgifter:

Investering (motsvarande som M300-metrotåg): 7 000 000 euro
Investering / 2 vagnar: 3 500 000,00 euro
Restvärde: 0 euro
Investeringens användningstid: 30 år
Räntesats: 3 % 

En jämförelse mellan livscykelkostnaderna för ombyggnaden av M100-
metrotågen och anskaffningen av nya metrotåg förutsätter utöver det 
ovannämnda också beaktande av bruks- och servicekostnaderna och 
framtida ombyggnader av de nya metrotågen. Utgångspunkten är att 
materieltypen måste byggas om åtminstone en gång under dess 
livscykel. Utan att utvärdera de noggrannare ekonomiska verkningarna 
av de här faktorerna kan man konstatera att ombyggnad av M100-
metrotågen i nuläget är ekonomiskt och tekniskt sett det bästa och än-
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damålsenligaste alternativet, trots att kostnadskalkylen för projektet sti-
ger.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 LIITE M100-junien peruskorjaus Hankesuunnitelma 2.12.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 77

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy M100 -junayksiköiden peruskorjauksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen liikenneliikelaitoksen 
johtokunnan esityksen 12.12.2020 mukaisesti siten, että hankkeen 
enimmäishinta on yhteensä 31,22 miljoonaa euroa (kustannustaso 
marraskuu 2019). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.12.2019 § 213

HEL 2019-012612 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
hyväksyttäväksi M100-metrojunayksiköiden peruskorjauksen hankesu-
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unnitelman korottamista niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmä-
ishinta on yhteensä 31,22 milj. euroa (kustannustasossa marraskuu 
2019).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Tuomo Pietilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi
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§ 32
Detaljplaneändring för Helsinki Garden, Nordenskiöldsgatan 13 och 
en del av det övriga Djurgårdsområdet (12572)

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för park-, idrottsparks-, 
parkerings- och gatuområden och underjordiska utrymmen i området 
med beteckningen a-b-c-d i 14 stadsdelen (Bortre Tölö) enligt ritning 
nr 12572, daterad 26.3.2019 och ändrad 17.12.2019 och 4.2.2020, och 
på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter som 
finns att se till att förutsättningarna för utövande av issport och 
fotboll i staden tryggas under byggarbetena. (Otto Meri)

  
 Då stadsfullmäktige godkänner Garden-projektet förutsätter det 

att det utreds hur man kan förnya och utöka nätet av träningsis-
hallar så att det motsvarar dagens kvalitets- och säkerhetskrav. 
(Björn Månsson)

Behandling

Ledamoten Mia Haglund understödd av ledamoten Anna Vuorjoki fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget med följande 
motiveringar:

Den byggnad som detaljplanen medger är inte till sin storlek lämplig i 
den värdefulla kulturomgivningen. Om den byggs försvagar den såväl 
de kulturhistoriska och landskapsmässiga värdena som rekreations-
värdena. Den massiva byggnaden skulle hota Olympiastadions ställ-
ning i landskapet. Den skulle försvåra utvecklingen av området som re-
kreations-, frilufts- och kulturområde i enlighet med målen i generalpla-
nen. Det är också problematiskt att detaljplanen tillåter att de omfattan-
de ventilationsanordningar som de underjordiska lokalerna kräver 
byggs inom Centralparkens område.

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Otto Meri understödd av ledamoten Sami Muttilainen fö-
reslog följande hemställningskläm:
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 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter som 
finns att se till att förutsättningarna för utövande av issport och 
fotboll i staden tryggas under byggarbetena.

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Silja Borgarsdot-
tir Sandelin föreslog följande hemställningskläm:

 Då stadsfullmäktige godkänner Garden-projektet förutsätter det 
att det utreds hur man kan förnya och utöka nätet av träningsis-
hallar så att det motsvarar dagens kvalitets- och säkerhetskrav.

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Sami Muttilai-
nen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna att 
fortsätta med verksamheten i den gamla ishallen enligt den nu-
varande modellen åtminstone tills byggarbetena på hallens tomt 
inleds.

Omröstningsordning

Först ställs ledamoten Mia Haglunds förslag om förkastande mot 
stadsstyrelsens förslag. Om ledamoten Mia Haglunds förslag god-
känns, anses hemställningsklämmarna ha förfallit. Om stadsstyrelsens 
förslag godkänns, tas varje hemställningskläm separat till omröstning.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Den byggnad som detaljplanen medger är inte till sin stor-
lek lämplig i den värdefulla kulturomgivningen. Om den byggs försva-
gar den såväl de kulturhistoriska och landskapsmässiga värdena som 
rekreationsvärdena. Den massiva byggnaden skulle hota Olympiasta-
dions ställning i landskapet. Den skulle försvåra utvecklingen av områ-
det som rekreations-, frilufts- och kulturområde i enlighet med målen i 
generalplanen. Det är också problematiskt att detaljplanen tillåter att de 
omfattande ventilationsanordningar som de underjordiska lokalerna 
kräver byggs inom Centralparkens område.

Ja-röster: 70
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi 
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Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Hei-
näluoma, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Abdirahim 
Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Joonas Kolehmai-
nen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, 
Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Nii-
nistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, 
Sameli Sivonen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, 
Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta 
Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri 
Venemies, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Suldaan Said Ahmed, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Maija Anttila, Thomas Wallgren

Frånvarande: 1
Maria Ohisalo

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

2 omröstningen

Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter 
som finns att se till att förutsättningarna för utövande av issport och fot-
boll i staden tryggas under byggarbetena.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 65
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina 
Heinäluoma, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, 
Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, 
Terhi Koulumies, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muu-
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rinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, 
Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Mari Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Tomi Sevander, Leo Stranius, 
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias 
Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Laura Varjokari, Juhana 
Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Sami Muttilainen

Blanka: 18
Maija Anttila, Katju Aro, Fatim Diarra, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, 
Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, 
Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, 
Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori

Frånvarande: 1
Maria Ohisalo

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Otto Meris förslag till hemställ-
ningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Då stadsfullmäktige godkänner Garden-projektet förutsätter 
det att det utreds hur man kan förnya och utöka nätet av träningsishal-
lar så att det motsvarar dagens kvalitets- och säkerhetskrav.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Veronika 
Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Mai Kive-
lä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kau-
ko Koskinen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mi-
rita Saxberg, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
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Taipale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, 
Laura Varjokari, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 32
Maija Anttila, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Har-
janne, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Abdirahim 
Husu Hussein, Kati Juva, Otso Kivekäs, Joonas Kolehmainen, Pia Kop-
ra, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Ulla-
Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen

Frånvarande: 2
Maria Ohisalo, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Björn Månssons förslag till hem-
ställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheterna 
att fortsätta med verksamheten i den gamla ishallen enligt den nuva-
rande modellen åtminstone tills byggarbetena på hallens tomt inleds.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Mia 
Haglund, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu 
Hussein, Jukka Järvinen, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, 
Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Il-
kka Taipale, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 54
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, 
Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Mari Holopainen, Ville 
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Jalovaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jussi Niinistö, Dani Nis-
kanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Re-
etta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Laura Finne-Elonen, Maria Ohisalo, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, teamchef, telefon: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutet-
tu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muu-
tettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

3 Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)
6 Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 

2017
7 Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 

19.1.2018
8 Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019
9 Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019
10 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017
11 Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, 

Helsingin kaupunki, 15.10.2019
12 Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kau-

punki, 15.2.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjänster
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Trafikledsverket
HNS/Centralregistratur
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Förslaget till detaljplaneändring (planlösningen) gäller parkområden, id-
rottsområdet, gatuområden och parkeringsplatsen i norra delen av 
Djurgårdsparken i Bortre Tölö. Planlösningen gör det möjligt att bygga 
en underjordisk multifunktionsarena i privat ägo samt verksamhetsloka-
ler och bostäder vid Nordenskiöldsgatan (s.k. projektet Garden Helsin-
ki). Det är meningen att inkludera byggnaden för Helsingfors ishall i 
projektet och ändra ishallen till en mindre multifunktionsarena och mo-
tions- och idrottslokaler. Under bergsryggen byggs dessutom ishallslo-
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kaler för träning och en parkeringsanläggning. En underjordisk infart för 
servicetrafik och körning till parkeringslokalerna anläggs vid Fartvägen 
med beaktande av reserveringarna för Centrumslingan. Det uppstår ny 
våningsyta på sammanlagt 158 800 m² enligt förslaget till detaljplan. I 
den underjordiska parkeringsanläggningen under bergsryggen har det 
anvisats ca 1 000 bilplatser. I samband med planlösningen har det ut-
arbetats en trafikplan, i vilken det omfattande byggprojektets effekter 
på de olika trafikformerna beaktas.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens mål och centrala innehåll

Syftet är att i enlighet med stadsstrategin främja företagsverksamhet 
och genomförbara storprojekt samt öka antalet motions-, idrotts- och 
fritidsplatser, bostäder och arbetsplatser. Genomförandet av planlös-
ningen har speciellt den verkningen att staden får en modern multifunk-
tionsarena genom en stor privat investering.

Nybyggnaden har planerats i ett område med beteckningen KTYA, dvs. 
ett kvartersområde för verksamhetslokaler och bostadshus, på vilket 
dessutom lokaler för sport-, motions-, idrotts- och fritidsverksamhet och 
en parkeringsanläggning får placeras. Den planerade nybyggnaden har 
ovanjordiska lokaler på 60 000 m² vy och underjordiska lokaler på 
89 000 m² vy. Helsingfors ishalls byggnad på 19 850 m² vy bevaras 
men den underjordiska träningshallen rivs och delvis på dess plats 
byggs en utbyggnad på 2 000 m² vy. De underjordiska byggarbetena i 
detaljplaneområdet i sin helhet omfattar sammanlagt 96 800 m² vy, 
tekniska lokaler medräknade.

Multifunktionsarenans kapacitet är 11 000–16 000 personer och arenan 
omfattar ca 40 000 m² vy, restauranglokalerna borträknade. Av vå-
ningsytan ovan jord får högst 30 % (18 000 m² vy) anvisas för boende, 
och av den resterande våningsytan får högst 55 % (23 100 m² vy) anvi-
sas för hotell- och inkvarteringslokaler. Det föreslås i planerna att det 
ska byggas hotell- och inkvarteringslokaler på 21 000 m² vy, och me-
ningen är att bygga andra verksamhetslokaler på sammanlagt ca 
42 000 m² vy, varav affärslokaler på ca 24 000 m² vy. Antalet invånare i 
området ökar med ca 350–400. Förutom de lokaler som ersätter de nu-
varande träningsisarna byggs det enligt planerna nya sport-, motions- 
och idrottslokaler på ca 5 000 m² vy.

Tomtexploateringstalet för den nya KTYA-tomten blir eₜ = 6,14, de 
planerade underjordiska lokalerna medräknade. Tomtexploateringstalet 
för den tomt som bildas för Helsingfors gamla ishall blir eₜ = 1,24.
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I anslutning till detaljplanelösningen har det gjorts upp en trafikplan (rit-
ning nr 6926) i vilken det föreslås nya körfält för svängande trafik på 
Nordenskiöldsgatan och Fartvägen, och de befintliga körfälten för väns-
tersvängande trafik förlängs i syfte att säkerställa trafikens smidighet 
på huvudgatorna. Samtidigt förbättras trafiksäkerheten på gatorna ge-
nom att arrangemangen kring gång- och cykeltrafiken och hållplatserna 
för kollektivtrafiken görs klarare. Evenemangsparkerings- och service-
trafiken styrs via Fartvägen vid den nuvarande allmänna parkerings-
platsens södra ända, och det är meningen att bygga en tunnelförbin-
delse därifrån till en parkeringsanläggning (1 000 bilplatser) under 
bergsryggen och vidare till underhållslokalerna på arenans nedre nivå. 
Dessutom byggs en andra körförbindelse till parkeringsanläggningen 
via en ny infart som byggs vid Norra Stadionvägen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

I enlighet med stadsstrategin är Helsingfors en mångsidig och interna-
tionellt attraktiv kultur-, idrotts- och evenemangsstad och staden satsar 
på att locka och skapa konferenser och storevenemang för idrott och 
kultur. I enlighet med strategin är ett av målen också att göra kultur- 
och sportevenemangen lättillgängliga. Detaljplanelösningen bidrar till 
att staden kan uppnå sina strategiska mål också genom att erbjuda 
mångsidiga förläggningsplatser för företag och komplettera bostadsut-
budet vid goda trafikförbindelser.

Stadsplaneringsnämnden godkände 13.5.2014 principerna för markan-
vändningen i Djurgårdsområdet som underlag för den fortsatta plane-
ringen. 

Staden beviljade 27.6.2016 projektet Helsinki Garden en områdesre-
servering för planering. Stadsplaneringsnämnden godkände 4.10.2016 
de stadsbildsmässiga och funktionella utgångspunkterna och målen för 
en arkitekturtävling för inbjudna för projektet Garden Helsinki. Stadssty-
relsen beslutade 8.1.2018 ändra beslutet om reservering av ett område 
för planering genom att precisera gränserna för det reserverade områ-
det. Planlösningen baserar sig på det vinnande tävlingsbidraget i arki-
tekturtävlingen för inbjudna, som ordnades år 2016 av de ansvariga för 
projektet, Projekti GH Oy och Helsingfors stad, dock så att man efter 
tävlingen har avstått från att bygga en parkeringsanläggning under den 
s.k. fotbollsplanen Sahara och i stället bygger parkeringslokaler, lokaler 
för dagligvarubutiker och motions-, idrotts- och fritidslokaler under den 
bredvidliggande fotbollsplanen 7.

Helsingfors stad äger områdena. Planläggningen blev aktuell år 2017 
på initiativ av den som reserverat planeringsområdet och detaljpla-
neändringens innehåll har förhandlats fram med sökanden. Stadsfull-
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mäktige fastställde 11.9.2019 överlåtelseprinciperna för området reser-
verat för projektet Garden Helsinki.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Planeringsområdet ligger i Bortre Tölö, i närheten av stadskärnan och 
nära det nya Böle centrum. Planeringsområdet ovan jord ligger i Djur-
gårdens parkområde. I norr gränsar området till Dals och Aurora sjuk-
husområden och mellan dessa till det öppna dalområdet på Central-
parkens grönkorridors smalaste ställe som fortsätter på Nordenskiölds-
gatans båda sidor. I öster gränsar byggområdet ovan jord till en skogig 
bergsrygg med gröna gränszoner öster om Norra Stadionvägen. Bergs-
ryggen hör till det stadsomfattande skogsnätverket. I väster gränsar 
området för Tölö bollplaner och Helsingfors ishall och hela sport- och 
parkområdet i Djurgården till bostadskvarter med en vägg av hus hu-
vudsakligen i sex våningar.

En öppen och parkliknande karaktär är typisk för Djurgårdsparkens 
mellersta delar. Mellan skogiga bergsryggar finns fristående sportan-
läggningar, såsom Olympiastadion, Simstadion och Djurgårdens id-
rottsplan samt Stadsträdgården, vilka är spatiöst placerade i landska-
pet. Nordenskiöldsgatans grönskande gatubild har hittills bevarats till 
en stor del, men trafikmängderna på gatan är stora.

I Dals sjukhusområde pågår en detaljplaneändring som kommer att gö-
ra det möjligt att bygga ett nytt samsjukhus på Nordenskiöldsgatans 
norra sida. Möjligheterna undersöks att vid Auroraporten bygga en ny 
huvudinfart till lokalerna under sjukhuset och att förlägga en parke-
ringsanläggning till bergutrymmena under jord.

I Generalplan 2016 för Helsingfors, som trädde i kraft 5.12.2018, har 
området både beteckningen innerstad (C2) och beteckningen rekrea-
tions- och grönområde. Med beteckningen innerstad avses ett område 
som ska utvecklas som en blandning av boende, handel, offentlig ser-
vice, verksamhetslokaler, administration, parker, rekreations- och mo-
tionstjänster samt stadskultur. Rekreations- och grönområdet utvecklas 
som ett betydande rekreations-, frilufts-, motions-, natur- och kulturom-
råde i anslutning till det regionala grönnätverket och den maritima re-
kreationszonen. Planlösningen stämmer överens med generalplanen 
med rättsverkningar.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1906–2015. För det om-
råde där merparten av nybyggnaden ska ske gäller en detaljplan från 
1942 enligt vilken området är idrotts- samt parkområde. För de områ-
den där den planerade parkeringsanläggningen i berget ska anläggas 
och där det enligt planerna ska anläggas en vägtunnel som börjar vid 
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Fartvägen gäller detaljplanen för Djurgården (1906) samt detaljplanen 
för Centrumslingan (2015).

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

 investeringar av engångskaraktär är byggande av parken vid Norra 
Stadionvägen och bollplanerna 6 och 7, flyttning av ledningar, änd-
ring av bollplanen 1 så att den lämpar sig för vinterbruk, kostnader-
na för förtida hävning av hyresavtalet för Helsinki Stadion Manage-
ment Oy:s övertryckshall och merkostnaderna för de stadsbilds-
mässiga kraven för övertryckshallen, sammanlagt 4,5 miljoner euro

 eventuell anskaffning av en ny träningshall för Isbanestiftelsen, 
uppskattningsvis 6,5–10,5 miljoner euro

 driftsutgifter på ca 400 000–1 200 000 euro om året (förhöjning av 
stadens årliga verksamhetsunderstöd till Isbanestiftelsen)

Staden beräknas få intäkter av försäljningen eller utarrenderingen av 
tomterna. Kapitalvärdet på den planlagda byggrätten är cirka 65 miljo-
ner euro.

Enligt en riktgivande bedömning ökar projektet Helsinki Garden sta-
dens intäkter från kommunalskatt med sammanlagt ca 10 miljoner euro 
och intäkterna från samfundsskatt med ca 3 miljoner euro i byggfasen. 
Effekterna innebär nettoökning till de delar som bygginvesteringarna 
ökar byggandet i Helsingfors och i Helsingforsregionen och inte ersät-
ter andra projekt.

Offentligt framläggande av planförslaget och utlåtanden

Förslaget till detaljplan förelades stadsmiljönämnden 26.3.2019 och 
förslaget till detaljplaneändring hölls i enlighet med markanvändnings- 
och bygglagen offentligt framlagt 30.4–29.5.2019.

En anmärkning gjordes mot förslaget (Finlands Arkitektförbund SAFA 
r.f.). Påpekandena i anmärkningen gällde byggnadsmassans stora vo-
lym och höjd, olämpligt byggande i området och brytande av den visu-
ella förbindelsen i Centralparken, olämpligheten av det planerade bo-
endet i området och begränsningar som detta orsakar för de övriga 
funktionerna i området samt riskerna för byggande under jord. Enligt 
anmärkningen uppfyller förslaget till detaljplaneändring varken de för 
detaljplaner uppställda kraven eller villkoren i markanvändnings- och 
bygglagen.
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Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan: Helen 
Ab, Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Mellersta Nylands land-
skapsmuseum - Helsingfors stadsmuseum, Trafikledsverket, Museiver-
ket, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). På-
pekandena i utlåtandena gällde till en stor del samma frågor som i fa-
sen för programmet för deltagande och bedömning och i utkastsfasen. 
Påpekandena gällde byggnadens för stora volym, det stora antalet 
olämpliga användningsändamål för området, brytande av dalutrymmet i 
Centralparken, förlust av viktiga utsikter, försämring av Olympiastadi-
ons ställning i stadsbilden, förlust av den skogiga bergsryggens rekrea-
tions- och landskapsvärden med anledning av nya tekniska konstruk-
tioner, detaljplanens innehållskrav och planlösningens motstridighet 
med övriga mål och beslut som styr markanvändningen. Dessutom fäs-
tes det uppmärksamhet vid sammanjämkningen av Centrumslingan, 
järnvägen Helsingfors–Böle och Fartvägens körförbindelse, arrange-
mangen under byggplatstiden och beaktandet av ledningarna för vat-
tenförsörjning och övriga samhällstekniska tunnlar och ledningar och 
eventuella nödvändiga flyttningar av dessa.

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till 
de påpekanden som framförts i dessa.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar på basis av utlåtandena och den fortsatta 
planeringen. För ändringarna redogörs i detalj i detaljplanebeskrivning-
ens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Teh-
dyt muutokset). Synpunkterna har beaktats i ändamålsenliga delar med 
hänsyn till generalplanens målsättningar.

De ändringar som gjorts i trafiklösningen efter det offentliga framläg-
gandet har diskuterats med de parter vilkas privata intresse ändringen 
anses gälla (32 § i markanvändnings- och byggförordningen 895/1999), 
och de har blivit särskilt hörda. Det kom in tre anmärkningar. Påpekan-
dena i anmärkningarna gällde effekterna på trafiken från det ökade an-
talet evenemang och funktioner i området och hur man förbereder sig 
på dessa främst i den fortsatta planeringen, trafikutredningarnas om-
fattning och innehåll bl.a. i fråga om organisering av angöringstrafiken 
och beskrivning av effekterna även på andra trafikformer förutom biltra-
fiken samt trafikarrangemangen i enlighet med trafikplanen, bl.a. kör-
banans bredd på Norra Stadionvägen och gångförbindelserna vid Au-
roraportens anslutning.
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Med hänsyn till det ovanstående är ändringarna i detaljplaneförslaget 
inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt. 
Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bi-
fogade detaljplanebeskrivningen.

Stadsmiljönämnden röstade om ärendet och godkände föredragandens 
framställning med rösterna 11–2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, teamchef, telefon: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12572 kartta, päivätty 26.3.2019, muutet-
tu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12572 selostus, päivätty 26.3.2019, muu-
tettu 17.12.2019, korjattu 4.2.2020

3 Vuorovaikutusraportti 26.3.2019, täydennetty 3.12.2019, liitteineen
4 Osa päätöshistoriaa
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6926 / 26.3.2019, muutettu 3.12.2019)
6 Eläintarhan luoteisosan ympäristöhistoriallinen selvitys, Näkymä Oy, 

2017
7 Helsingin Jäähallin rakennushistoriallinen selvitys, PES-Arkkitehdit Oy, 

19.1.2018
8 Kaupunkikuvallinen ja maisemallinen tarkastelu, B&M Oy, 1.11.2019
9 Ympäristömeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 14.8.2019
10 Tärinä- ja runkomeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 13.12.2017
11 Helsinki Garden - hankkeen laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi, 

Helsingin kaupunki, 15.10.2019
12 Helsinki Garden -hankkeen liikuntavaikutusten arviointi, Helsingin kau-

punki, 15.2.2019

Bilagematerial

1 Ilmakuva
2 Kuvaliite alueesta
3 Eläintarhan alueen maankäytön periaatteet, kslk 13.5.2014
4 Projekti GH Oy, asemakaavan muutoshakemus.ilman allekirjoitusta
5 Toiminnallinen kuvaus, B&M Oy, PES-Arkkitehdit Oy, 3.9.2019
6 Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja 

täydentäminen, päätös, Khs 8.1.2018
7 Garden Helsinki arkkitehtuurikutsukilpailun kaupunkikuvalliset ja toimin-

nalliset lähtökohdat ja tavoitteet, kslk 4.10.2016
8 Alustava geo- ja kalliotekninen pohjatutkimus- ja perustamistapalausun-

to sekä kalliotekninen rakennettavuusselvitys, Sitowise Oy, 15.11.2018
9 Alustava selvitys: pohjaveden hallinta ja pohjaveden huomioon ottami-

nen suunnitelmaratkaisuissa, Sitowise Oy, 31.10.2019
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10 Alustava liikenneselvitys, WSP Oy, 26.9.2019
11 Palotekninen selvitys, Kuplahallin sijoitus pallokentälle 6, L2 Paloturval-

lisuus Oy, 14.11.2018
12 Palotekninen suunnitelma kaavoituksen tarpeisiin, L2 Paloturvallisuus 

Oy, 20.8.2019
13 Muistutus 29.5.2019, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjänster
Museiverket, skydd av 
kulturmiljön
Trafikledsverket
HNS/Centralregistratur
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
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Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet/Mellersta Nylands landskapsmuseum
Social- och hälsovårdssektorn
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 79

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, 
urheilupuisto-, pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d 
-merkityllä alueella koskevan asemakaavan muutoksen 26.3.2019 pä-
ivätyn ja 17.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12572 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Hylkäysehdotus:
Anna Vuorjoki: Ehdotan esityksen hylkäämistä. 

Perustelut:
Asemakaavan mahdollistama rakennus ei ole kokonsa puolesta sopiva 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Toteutuessaan se heikentäisi niin 
kulttuurihistoriallisia, maisemallisia kuin virkistysarvojakin. Massiivinen 
rakennus uhkaisi Olympiastadionin maisemallista asemaa. Se haittaisi 
alueen kehittämistä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuurialueena yleiskaavan 
tavoitteiden mukaisesti. Ongelmallista on myös, että kaava sallii raken-
nuksen maanalaisten tilojen vaatimien kookkaiden ilmanvaihtoraken-
nelmien rakentamisen Keskuspuiston alueelle.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 13
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
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Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Ya-
nar

Ei-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(at)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37027

hanna.pikkarainen(at).fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.12.2019 § 666

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Hankenumero 0789_6, 0789_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.3.2019 päivätyn ja 17.12.2019 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) puisto-, urheilupuisto-, pysä-
köinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alu-
eella. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Käsittely

17.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäväksi

Kannattaja: Noora Laak

Hylkäysehdotus:
Mia Haglund: Esitän esityksen hylkäämistä

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättää, että ehdotus asetetaan uudelleen 
nähtäväksi

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän esityksen hylkäämistä

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Eveliina Heinäluoma, Nu-
utti Hyttinen, Atte Kaleva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Jaana Susanna Ylitalo

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

03.12.2019 Pöydälle

16.04.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 310 37074

kirsti.rantanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, taloudellisten vaikutusten arviointi, puhelin: 
310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, kaupallisten vaikutusten arviointi, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 24.10.2019

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Helsinki Garden -hanke lisää merkittävästi kulttuuri- ja liikuntapalvelui-
den tarjontaa Helsingin vanhan jäähallin ja Olympiastadion muodosta-
massa palvelukeskittymässä. Palvelutarjonnan kasvu ja palveluiden 
kohdistuminen nimenomaan massatapahtumiin lisäävät alueen kä-
vijämääriä ja aktiivisuutta. Auroranportin liittymän kautta on mahdollista 
ajaa Helsinki Gardenin paikoitushalliin, jonka paikkamäärä on noin 
1000 ajoneuvoa. Paikoitushalliin ja huoltoon on ajoyhteys myös Vauhti-
tien kautta.

Nordenskiöldinkadun pohjoispuolelle Helsinki Garden -hanketta vasta-
päätä on suunnitteilla Laakson yhteissairaala, jonka liikenteellinen toi-
mivuus tulee turvata kaikissa tilanteissa vuoden jokaisena päivänä. 
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Laakson yhteissairaalan tärkein liittymä kulkee Auroranportin kautta 
Helsingin pääkatuverkkoon. Tämä tarkoittaa sairaalan kaiken huoltolii-
kenteen, potilas- ja asiakasliikenteen ja työntekijäliikenteen ohjaamista 
Auroranportin kautta. Helsinki Garden -hanke tukeutuu suunnitelmis-
saan osittain saman liittymän kautta katuverkkoon. 

Helsinki Garden -hankkeen suunnittelijoiden selvityksen perusteella 
normaalin arkiliikenteen osalta liikenteen yhteensovitus on mahdollinen 
eri toimintojen eriaikaisen huippuliikenteen osalta. Tämä ajankohta on 
sairaalatoiminnassa klo 07-18 ja Gardenin osalta pääosin sen jälkeen. 

On tärkeää, että Helsinki Garden –hankkeen pääasiallinen ajoneuvolii-
kenne ohjataan Vauhtitien kautta, jotta Auroranportin liittymä ei kuormi-
tu liikaa. Jatkosuunnittelussa tulee pysäköinnin liikenteen ohjauksen li-
säksi etsiä keinoja, joilla voidaan varmistaa Auroranportin liittymässä 
sairaalaliikenteen priorisointi massatapahtumien aikana. Tässä tulee 
huomioida Laakson yhteissairaalan toiminnan turvaaminen liikenteelli-
sesti sekä Auroran alueen ja ratsastuskentän liikenne myös jatkossa. 

Helsinki Gardenin tapahtumien saattoliikenteen reittejä tulisi suunnitel-
massa kuvata selkeästi. Tapahtumien aikainen saattoliikenne tulee hu-
omioida volyymiltään ja vaikutuksiltaan koko lähialueen osalta. Helsinki 
Garden -hankkeessa käytettävän liikenteen ohjausjärjestelmän aluetta 
tulisi laajentaa esitetystä, jotta sen vaikuttavuus ja toimintavarmuus 
saadaan parannettua. 

Helsinki Garden -hankkeen selvityksissä on tarkasteltu tapahtumien ai-
kaista liikenteen vaikutusta Helsingin katuverkkoon hankkeen lähialue-
ella vain autoliikenteen osalta. Vaikutustarkasteluissa ei kuvata koko-
naistilannetta tapahtumien aikataulutuksesta, toistuvuudesta tai vaik-
utuksesta kaikkien kulkumuotojen, kuten kevyen liikenteen osalta. Li-
säksi Helsinki Garden -hanketta ja sen vaikutuksia on arvioitu ilman, et-
tä on huomioitu muiden alueen samanaikaisesti käytössä olevien pal-
veluiden kuten Olympiastadionin tavoitteellista käyttöä ja mitoitusta. 

Auroranportin ja Pohjoisen Stadiontien liittymän kokonaisjärjestelyjä ol-
laan parantamassa lisäämällä Nordenskiöldinkadulle oikealle käänty-
miskaistoja sekä pidentämällä nykyisiä vasemmalle kääntymiskaistoja. 
Auroranportin liittymän parantaminen Nordenskiöldinkadulla tulee to-
teuttaa vähintään esitetyssä laajuudessa. Lisäksi Nordenskiöldinkadun 
liikennevalojen ohjauksessa tulee varautua riittävin ruuhkanpurkutoi-
minnoin, jotta sairaalaliikenteen toimivuus voidaan varmistaa ruuhka-
aikoina. Joukkoliikenteen pysäkit tulee sijoittaa riittävän kauaksi ristey-
salueelta, jotta linja-autot eivät tuki risteysaluetta.

Suojateiden pituus kasvaa kääntymiskaistojen lisäämisen yhteydessä. 
Suojatien risteävä liikenne hidastaa sairaalan ajoneuvoliikennettä ja voi 
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jopa estää Auroranportin liittymästä kääntymisen sekä aiheuttaa vaara-
tilanteita. Valo-ohjauksella tulee varmistaa sairaalan liikenteen sujuvu-
us ja suojateiden turvallisuus.

Auroransillan ja siihen liittyvien jalankulun yhteyksien ja houkuttelevuu-
den parantaminen tulisi sisältyä Helsinki Garden –hankkeeseen. Suuria 
väkijoukkoja alueelle tuovien tapahtumien aikana jalankulkijavirrat, ku-
ten Nordenskiöldinkadun joukkoliikenteen käyttäjät, voidaan ohjata 
mahdollisimman sujuvasti pois muun liikenteen seasta.  

On tärkeää, että Auroranportin liikenneratkaisuja suunnitellaan yhtei-
styössä alueen eri hankkeiden ja virkamiesten kanssa, jotta saadaan 
kaikkia toimintoja palveleva turvallinen ja toimiva kokonaisratkaisu.

Sosiaali- ja terveystoimiala 26.6.2018

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 29.5.2019

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – Helsingin kaupunginmuseo on 
tutustunut nähtävillä olevaan Helsinki Garden -hankeen asemakaavan 
muutosta koskevaan 26.3.2019 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja 
asemakaavan selostukseen. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo – 
Helsingin kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa siitä seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos koskee puistoalueita, urheilualuetta, katualueita 
ja pysäköintialuetta, jotka sijaitsevat Eläintarhan puiston pohjoisosassa. 
Kaavaratkaisulla mahdollistetaan yksityisen, maanalaisen monitoimia-
reenan sekä toimitilojen ja asuntojen rakentaminen Nordenskiöldinka-
dun varteen. Vieressä sijaitseva Helsingin jäähallin rakennus on tarkoi-
tus yhdistää hankkeeseen ja muuttaa pienemmäksi monitoimiareenaksi 
sekä liikuntatiloiksi. Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen kallioselänteen 
alle on tarkoitus rakentaa harjoitusjäähallitiloja ja pysäköintilaitos. Maa-
nalainen huolto- ja pysäköintiajoyhteys rakennetaan Vauhtitien suun-
nasta, Pisararadan varaukset huomioiden. Uutta kerrosalaa syntyy yh-
teensä 175 800 k-m².
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Asemakaavaehdotuksen ja kaavamääräysten arviointi kulttuuriympäri-
stön vaalimisen näkökulmasta

Verrattaessa esillä olevaa asemakaavaehdotusta asemakaavaluon-
nokseen suunnitelman päälinjaukset ovat säilyneet, joskin määräyksiä 
ja tilavarauksia on lisätty ja tarkennettu. Helsinki Garden -hankkeen 
uudisrakennukselle Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien kul-
maan osoitettu alue on edelleen määritelty toimitila- ja asuinrakennus-
ten korttelialueeksi KTYA. Korttelialueelle tulee sijoittaa monitoimiaree-
na- sekä urheilu- ja liikuntatiloja. Korttelialueelle saa sijoittaa pysäköin-
tilaitoksen. Kaavaluonnoksesta poiketen myös nykyinen pallokenttä 7 
alue kuuluu KTYA-korttelialueeseen merkinnällä vu/k. ”Alueen osa, jolle 
tulee sijoittaa julkisena toimiva vähintään 40 m x 60 m kokoinen tasai-
nen kenttä sekä kentän varoalueet. Alueen tulee liittyä saumattomasti 
alueen kaakon puoleiseen, samalle tasolle nostettuun puistoalueeseen. 
Kentän tulee olla käytettävissä myös alueen muiden toimijoiden suur-
tapahtumien laajenemistilana. Sijainti on ohjeellinen.” KTYA-
korttelialueella maanpäällistä kerrosalaa on enintään 75000 k-m2 ja 
maanalaisissa tiloissa enintään 93500 k-m2. Rakennusalalle sallitusta 
maanpäällisten kerrosten kokonaiskerrosalasta 30 % saadaan käyttää 
asumiseen. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 
ylin sallittu korkeusasema vaihtelee Pohjoisen Stadiontien varren siiven 
eteläisimmän kärjen +50.5 ja pohjoiskärjen +50.0 ja vanhan jäähallin 
eteen työntyvän kulman +59.0 välillä ollen alimmillaan Pohjoisen Stadi-
ontien keskivaiheilla +36.0 ja Nordenskiöldinkadun taitekohdassa 
+40.0. Kaupunkikuvaa ja rakentamista koskevan määräystekstin mu-
kaan: ”Rakennukset ja niiden ympäristö sekä kaikki kaava-alueelle tu-
levat rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ko-
konaisuudeksi kiinteistön sijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen 
ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.” Lisäksi määrätään 
julkisivuista myös: ”Rakennusten julkisivut tulee suunnitella ja rakentaa 
kaupunkikuvalliseksi ja arkkitehtonisesti korkea-tasoiseksi kokonaisuu-
deksi. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla paikkaan sopivia, laa-
dukkaita ja aikaa kestäviä. Julkisivuihin liittyvät tekniset rakenteet ja 
ratkaisut on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.” Määräys-
tekstit eivät kuitenkaan muuta alueen luonteen kannalta keskeisintä ja 
maakuntamuseon jo aiemmin kritisoimaa linjausta kaavaratkaisussa eli 
maanpäällisen rakentamisen valtavaa volyymia, sijaintia ja käyttötarkoi-
tusta.

Helsingin jäähallin alue on määritelty urheilu- ja vapaa-ajan rakennus-
ten kortteli-alueeksi YU. Rakennus tulee säilyttää ja osoittaa urheilu-, li-
ikunta-, tapahtuma- ja harrastekäyttöön. Alkuperäiselle jäähalliraken-
nukselle on esitetty suojelumerkintää sr-2: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennus 
on kaupunkikuvallisesti arvokas alueen maamerkkinä ja osana urhei-
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lurakennusten muodostamaa laajempaa kokonaisuutta. Sitä ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, 
jotka muuttavat julkisivujen, vesikaton tai kantavien betonirakenteiden 
alkuperäistä ilmettä ja hahmoa. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat 
vaijerikannatteinen hallitila, si-sääntuloaulat sekä kunniavieraiden vas-
taanottoa ja oleskelua varten rakennettu tilasarja, joiden tilallinen hah-
mo on ensisijaisesti säilytettävä tai palautettava. Rakennuksen alkupe-
räiset rakennusosat ja kiinteä sisustus tulee ensisijaisesti säilyttää.” 
Jäähallin koillisjulkisivuun liittyvänä on kuitenkin mahdollista rakentaa 
laajennusosa, jota koskee määräys: ”YU-korttelialueella rakennuksen 
laajennusosan tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja liittyä luon-
tevasti suojeltuun rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin.” Suo-
jelumääräyksessä on otettu maakuntamuseon luonnosvaiheessa 
esittämät suojelutavoitteet huomioon ja tätä tarkennettua määräystä 
voidaan sinänsä pitää hyvänä. Kuitenkin voidaan edelleen todeta, että 
määräys on osin muiden kaavan tavoitteiden kanssa ristiriitainen. Van-
haa jäähallia voidaan nykyään kiistatta pitää maamerkinomaisena ra-
kennuksena Nordenskiöldinkadun varrella ja avoimessa laaksomaises-
sa ympäristössään. Mikäli sen vie-reen ja osittain myös eteen nousee 
sitä yli kaksi kertaa korkeampi uudisrakennus, jäähallin merkitys maa-
merkkinä häviää. Kaikki havainne- ja leikkauskuvat kiistatta osoittavat 
uudisrakennuksen massiivisuuden suhteessa vanhan jäähallin raken-
nukseen. Hieman kyseenalainen on myös Nordiksenaukioksi nimettyä 
jäähallin edustaa koskeva määräys au/s: ”Kaupunkikuvallisesti ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokas sisäänkäyntiaukio, joka on varattava ylei-
seksi jalankulkuaukioksi. Alueen tulee olla julkisesti läpikuljettava ym-
päri vuorokauden.” Suunnitelmista käy ilmi, että edusaukio tulisi ole-
maan uutta kansirakennetta, josta lisäksi huomattavan osan muod-
ostaisi laaja maanalaisiin tiloihin johtava, aukkomainen sisäänkäynti.

Luonnosvaiheeseen verrattuna merkinnät ja määräykset Nordenskiöl-
dinkadun, Pohjoisen Stadiontien ja Hammarskiöldintien rajaamalla 
metsäisen kallioselän-teen alueella ovat tarkentuneet ja osittain muut-
tuneet. Alue on saanut merkinnän VP/s: ”Kulttuurihistoriallisesti, kau-
punkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtuuriltaan arvokas suojeltu puisto. 
Puisto on Keskuspuiston jatkuvuuden kannalta merkittävä osa koko-
naisuutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet 
Töölönlahden viheraluekokonaisuuteen. Puiston alle saa sijoittaa harjo-
itushalli- ja pysäköintitiloja sekä väestönsuojatiloja.” Näiden maanalais-
ten tilojen rakennusala onkin huomattavasti laajentunut luonnosvaiheen 
jälkeen ulottuen melkein koko puistoalueen alle. Maanalaisista tiloista 
johtavia poistumistie-, savunpoisto- sekä tulo- tai poistoilmanvaihtokui-
luja käsittävien tilojen rakennusaloja on siirretty luonnosvaiheeseen 
nähden kallioselänteeltä maisemallisesti vähemmän haavoittuville, mut-
ta kaupunkikuvassa hyvin näkyville ja virkistyskäytössä merkittäville 
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alueille lähelle Nordenskiöldinkatua reunustamaan nykyistä Eläintarhan 
urheilukentän moukarikenttää. Lisäksi kallioselänteelle on kuitenkin 
edelleen osoitettu yksi kuilu-rakennelmien rakennusala, samoin puisto-
alueen eteläosaan. Näiden rakennelmien sallittu koko vaihtele 3,3 x 3,3 
metristä jopa 5 x 16 metriin ja korkeuden osalta kolmesta viiteen metri-
in. Kyseessä eivät siis ole kevyet piippumaiset rakenteet vaan kooltaan 
rakennuksia vastaavat rakennelmat. Luonnonkivijulkisivuista huolimatta 
ne muuttaisivat olennaisella tavalla suojellun puiston rakentamatonta 
omi-naisluonnetta.

Suunnittelualueen eteläosassa on vielä omilla merkinnöillään pallokent-
tä 6, jolla on merkintä VU:” Urheilu ja virkistyspalveluiden alue. Alue on 
varattava jalkapallo-kentäksi. Kentän saa kattaa ylipainehallilla lokaku-
usta huhtikuuhun.” Olympiastadionin pohjoisen sisäänkäynnin yhtey-
dessä olevalle puistoalueelle on asetettu kaavamerkintä VP: ”Puisto. 
Alue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin kau-
punkikuvallisesti merkittävää puistojulkisivua. Alue on liitettävä luonte-
vasti ympäristöönsä.” Nämä merkinnät ja määräykset noudattavat jo 
luonnosvaiheessa esitettyä.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanta

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on antanut lausuntonsa Helsinki 
Garden -hanketta koskevasta asemakaavan muutoksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta (20.2.2018) ja uudesta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta sekä asema-kaavaluonnoksesta (29.6.2018). Molem-
missa lausunnoissaan maakuntamuseo on todennut Helsinki Garden -
hankkeen niin toiminnoiltaan kuin mittakaavallisesti ongelmalliseksi 
tässä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristö-
jen reunavyöhykkeellä, Keskuspuiston eteläkärjessä Eläintarhan liikun-
tapuistossa.

Esillä olevaan asemakaavaehdotukseen ei ole tehty olennaisia muu-
toksia uudisrakentamisen mittakaavalle, toiminnoille tai sijoittelulle. 
Käytännössä on tarkistettu joitakin aluerajauksia ja määräystekstejä, 
jotka ennen kaikkea nostavat esiin suunnittelualueeseen liittyvät arvot 
ja tavoitteet. Lisäksi on lisätty uudisrakentamisen laatuun liittyviä 
määräystekstejä. Maakuntamuseo toteaa, että uudisrakennuksiin va-
littavat materiaalit tai julkisivujäsentely eivät poista hankkeen keskeistä 
ongelmaa eli uudisrakentamisen valtavan volyymin, umpikorttelimaisen 
rakenteen, sen korkeuden ja sijoittumisen sekä rakennukseen sijoittu-
vien toimintojen sopimattomuutta paikkaan. Lähes kuusikymmentä 
metriä korkeana se työntyisi vanhan jäähallin edustalle mitätöiden sen, 
suojelumääräyksessäkin esiin nostettua, arvoa alueen maamerkkinä. 
Keskuspuiston kallioselänteiden väliin jäävään laaksomaiseen tilaan ja 
sieltä ulospäin avautuvia luonteenomaisia pitkiä ja vapaita näkymiä 
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eivät korvaa kaksi korkeaan muurimaiseen rakennukseen jätettävää 
kulkuaukkoa, ei myöskään rakennuksen lasiseksi määrätty julkisivu. 
Uudisrakennuksen myötä menetetään alueen puistomaisuus sekä pit-
kät ja vehreät puuston reunustamat katunäkymät, kun Pohjoisen Stadi-
ontien varren vanhan puuston korvaa uudisrakennuksen korkea, yh-
tenäinen julkisivu. Keskuspuiston kulttuurihistoriallinen, maisemallinen 
ja kaupunkikuvallinen arvo edellyttää kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan avoimen maisematilan ja vehreyden säilyttämistä, jota ei arkki-
tehtonisesti korkeatasoinenkaan rakennus istutettuine kansipihoineen-
kaan mahdollista, jos rakennushahmo on kymmeniä metrejä korkea ja 
muurimainen. Huomattavan korkeana ja laajana esitetty uudisrakennus 
tulisi useissa kaupunkinäkymissä peittämään tai haastamaan myös 
Olympiastadionin ja sen aseman ympäröivän urheilupuiston keskipis-
teenä ja laaksomaisemaa hallitsevana, suomalaisen urheilun symboli-
na. 

Maakuntamuseo katsoo, että esillä oleva asemakaavaehdotus mahdol-
listaa niin paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti arvote-
tussa ympäristössä rakennushankkeen, joka merkittävällä tavalla ai-
heuttaisi haittaa rakennetulle kulttuuriympäristölle ja maisemalle. Huo-
mattavan suuri määrä toimitilarakentamista ja asumista Eläintarhan ur-
heilupuistoon, niin maakuntakaavassa kuin Helsingin yleiskaavassa 
vahvimmin virkistys- ja viheralueeksi osoitetulle vyöhykkeelle on maa-
kuntamuseon näkemyksen mukaan vastoin alueen kehittämiselle ase-
tettuja tavoitteita, joissa yli satavuotiaan Keskuspuiston alueen kulttuu-
rihistoriallisten ja maisemallisten sekä luontoarvojen säilyttäminen ja 
Eläintarhan alueen huomattava liikunta-, urheilu- ja virkistyskäyttö sekä 
käyttöhistoria on tähän asti nostettu keskeiseksi lähtökohdaksi.

Edellä mainittuun viitaten Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toistaa 
aiemman kantansa, että esillä olevan asemakaavaratkaisu on vastoin 
suunnittelualueen ominaisluonnetta osana Keskuspuistoa. Hanke tulisi 
väistämättä ja peruuttamattomasti hävittämään tämän Helsingin ja koko 
valtakunnan urheilu- ja puistohistoriassa ainutlaatuisen viher- ja virkis-
tysalueen arvoja. Asemakaavaehdotuksen mahdollistaman uudisraken-
tamisen myötä menetettäisiin mahdollisuus kaava-alueen kehittämi-
seen osana vihersormen laajempaa rakentamatonta virkistysaluekoko-
naisuutta nykyistä puistomaisempaan suuntaan. Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo ei voi puoltaa Helsinki Garden -hankkeen esillä ole-
vaa asema-kaavaehdotusta.

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.02.2019 § 9

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12572 pohjakartan 
kaupunginosassa 14 Taka-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12572
Kaupunginosa: 14 Taka-Töölö
Kartoituksen työnumero: 21/2018
Pohjakartta valmistunut: 30.5.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 19.09.2018 § 53

HEL 2017-007173 T 10 03 03

Nimistötoimikunta jatkoi asian käsittelyä edellisessä kokouksessa käy-
dyn keskustelun pohjalta.
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Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Nordiksenaukio–Nordisplatsen 
(aukio)

Perustelu: Vuonna 1966 valmistuneen Helsingin ensimmäisen jäähallin 
epävirallisen nimen Nordis mukaan. Nordenskiöldinkadun vanhaan 
slanginimitykseen perustuva nimi on tullut yleiseen käyttöön Jäähallin 
kutsumanimenä 1990-luvun lopulla;

ja

Voittokuja–Segergränden
(jalankulkuyhteys)

Perustelu: Alueen monipuolisen urheilu- ja urheilutapahtumatoiminnan 
sekä viereisen Olympiastadionin mukaan.

22.08.2018 Pöydälle

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 33
Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen 
om förbättring av tillgången till offentlig primärvård i Helsingfors

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Anna Vuorjoki understödd av ledamoten Ville Jalovaara fö-
reslog att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från 
att en externalisering av hälsostationstjänsterna inte bereds. Däremot 
koncentrerar sig staden på att förbättra verksamheten vid sina egna 
hälsostationer genom att utveckla ledarskapet, förbättra arbetsförhål-
landena i syfte att underlätta rekryteringen av läkare, se till att det finns 
tillräckligt med resurser och sprida verksamhetsmodeller från stadens 
bäst fungerande hälsostsationer.

En externalisering skulle försvåra integreringen av social- och hälso-
vårdstjänsterna och det intensiva professionella samarbetet för att hjäl-
pa klienterna, eftersom det skulle lösgöra hälsostationstjänsterna i sin 
helhet till en annan tjänsteproducent. Den skulle eventuellt också öka 
konkurrensen om läkare med den privata sektorn och därmed göra det 
ännu besvärligare att rekrytera läkare till stadens egna hälsostationer. 

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
en externalisering av hälsostationstjänsterna inte bereds. Däremot 
koncentrerar sig staden på att förbättra verksamheten vid sina egna 
hälsostationer genom att utveckla ledarskapet, förbättra arbetsförhål-
landena i syfte att underlätta rekryteringen av läkare, se till att det finns 
tillräckligt med resurser och sprida verksamhetsmodeller från stadens 
bäst fungerande hälsostsationer. En externalisering skulle försvåra in-
tegreringen av social- och hälsovårdstjänsterna och det intensiva pro-
fessionella samarbetet för att hjälpa klienterna, eftersom det skulle lös-
göra hälsostationstjänsterna i sin helhet till en annan tjänsteproducent. 
Den skulle eventuellt också öka konkurrensen om läkare med den pri-
vata sektorn och därmed göra det ännu besvärligare att rekrytera läka-
re till stadens egna hälsostationer. 
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Ja-röster: 50
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Kaisa Hernberg, Perttu Hillman, Kati Juva, Arja Karhuvaara, 
Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Joonas Kolehmainen, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Mia Ny-
gård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Marcus Ranta-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Mirita Saxberg, Satu Silvo, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura 
Varjokari, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 33
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, 
Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Johan-
na Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Mari Ran-
tanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Juhani 
Strandén, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Ve-
nemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Heta Välimäki

Blanka: 1
Mari Holopainen

Frånvarande: 1
Anni Sinnemäki

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet motionssvaret att 
man i den fortsatta beredningen utreder möjligheterna att förbätt-
ra tillgången till hälsovårdstjänster genom effektivisering av den 
egna verksamheten, tilläggsrekryteringar och en ökning i an-
vändningen av servicesedlar och köptjänster innan staden exter-
naliserar hälsostationer.
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Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att vid be-
redningen av sektorns driftsplan söka möjligheter att lösa prob-
lemen med avseende på förbättrad tillgång till primärvård genom 
att utveckla t.ex. arbetsfördelningen och ledarskapet och genom 
att försöka hitta olika benchmarkingmodeller. Då kan nämnden 
konstatera att verksamheten har utvecklats och externalise-
ringsplanerna behöver inte föras vidare.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

6 omröstningen

Ledamoten Mari Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet motionssva-
ret att man i den fortsatta beredningen utreder möjligheterna att förbätt-
ra tillgången till hälsovårdstjänster genom effektivisering av den egna 
verksamheten, tilläggsrekryteringar och en ökning i användningen av 
servicesedlar och köptjänster innan staden externaliserar hälsostatio-
ner.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Maija Anttila, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Ab-
dirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Laura Kolbe, 
Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, 
Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Tho-
mas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Heta Välimäki

Nej-röster: 7
Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Matti Par-
pala, Risto Rautava, Juhana Vartiainen

Blanka: 55
Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry 
Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Atte Harjanne, Perttu Hillman, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Mikko Kiesiläinen, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Koleh-
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mainen, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Petra Ma-
lin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, 
Laura Nordström, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Petrus Pennanen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Suldaan Said Ah-
med, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan 
Vapaavuori, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna 
Vuorjoki, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Pia Kopra, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Rantanens förslag till 
hemställningskläm.

7 omröstningen

Ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att vid 
beredningen av sektorns driftsplan söka möjligheter att lösa problemen 
med avseende på förbättrad tillgång till primärvård genom att utveckla 
t.ex. arbetsfördelningen och ledarskapet och genom att försöka hitta 
olika benchmarkingmodeller. Då kan nämnden konstatera att verksam-
heten har utvecklats och externaliseringsplanerna behöver inte föras 
vidare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Mika Ebeling, Mia Haglund, 
Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Mai Ki-
velä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, 
Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mari 
Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Juhani Strandén, Ilk-
ka Taipale, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinik-
ka Vepsä, Anna Vuorjoki, Heta Välimäki

Nej-röster: 10
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Otto Meri, Dani Niska-
nen, Matti Parpala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, 
Juhana Vartiainen

Blanka: 40
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
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dottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Perttu Hillman, Mari 
Holopainen, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Mikko Kiesiläinen, Otso Ki-
vekäs, Tapio Klemetti, Joonas Kolehmainen, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Laura 
Nordström, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tuomas Ranta-
nen, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, 
Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Pia Kopra, Nasima Razmyar, Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Maija Anttilas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att till-
gången till den offentliga primärvården ska förbättras genom att först 
konkurrensutsätta serviceproduktionen på 1–3 hälsostationer i syfte att 
utveckla tillgången till vården, vårdens kvalitet och effektivitetsuppfölj-
ningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden vidtagit de i gruppmotionen före-
slagna åtgärderna. Enligt riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 ska 
staden förbättra servicen på basnivå.

Inom social- och hälsovårdssektorn bereds före mars 2020 en åtgärds-
helhet med anknytning till verksamhetsmodellerna, som säkerställer en 
smidig tillgång till vård på hälsostationerna. Ett bindande mål för sek-
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torn är att mätaren för den tid inom vilken man ska få vård T3 är mindre 
än 20 dygn på alla hälsostationer i slutet av 2020. För social- och häl-
sovården bereds dessutom ett förslag om ett försök med externalise-
ring av tjänsterna på 1–2 hälsostationer, och möjligheterna att omvand-
la 1–2 hälsostationer till en balansenhet utreds.

Tillgången till tjänsterna och förbättringen av dessa har redan främjats 
bland annat genom att utveckla ledarskapet på hälsostationerna, effek-
tivisera rekryteringen av läkare och justera lönerna, testa servicesedeln 
som ett sätt att producera tjänster och öka antalet e-tjänster.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med nämndens utlåtande och inskrivningarna i den 
av nämnden fastställda driftsplanen för 2020.

Enligt i 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan kan en fullmäktigegrupp väc-
ka en gruppmotion. En gruppmotion är en motion som undertecknats 
av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har ru-
briken gruppmotion. En gruppmotion inlämnas till ordföranden av full-
mäktigegruppens ordförande eller vice ordförande. En fullmäktigegrupp 
får väcka fyra gruppmotioner under en fullmäktigeperiod. Stadsstyrel-
sen ska förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 30 kap. 
11 § i förvaltningsstadgan är föreskrivet om behandlingen av en motion 
som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 80

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 
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Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että terveysase-
mapalveluiden ulkoistamista ei valmistella. Sen sijaan keskitytään kau-
pungin omien terveysasemien toiminnan parantamiseen kehittämällä 
johtamista, parantamalla työolosuhteita lääkärien rekrytoinnin helpot-
tamiseksi, huolehtimalla riittävistä resursseista sekä levittämällä toimin-
tamalleja parhaimmin toimivilta kaupungin terveysasemilta. 

Ulkoistaminen hankaloittaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden integroimis-
ta ja eri ammattilaisten tiivistä yhteistyötä asiakkaan auttamiseksi, ko-
ska se irrottaisi terveysasemapalvelut kokonaisuudesta toiselle pal-
veluntuottajalle. Se saattaisi myös lisätä kilpailua lääkäreistä yksityisen 
sektorin kanssa ja siten hankaloittaa edelleen rekrytointia kaupungin 
omilla terveysasemilla.

Kannattaja: Tomi Sevander

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 10
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna 
Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Tomi Se-
vander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 289

HEL 2019-010085 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta Helsingin 
julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi:

”Terveysasemien tehtävänä on huolehtia terveydenhuoltolain 
(1326/2010) 24 §:n mukaisesta kiireellisestä ja kiireettömästä avosai-
raanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä samoin kuin 
aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielentervey-
styöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvästä neuvonnasta. Lisäksi terveysasemat vastaavat 
terveyskeskuslääkäreiden hoidossa olevien neuvola-asiakkaiden ja ko-
tihoidon potilaiden lääkäripalveluista sekä koko kaupunkia koskevasta 
epidemiologisesta toiminnasta ja omahoitotarvikejakelusta.

Helsingissä on terveysasemia yhteensä 23. Niissä huolehditaan kiireel-
lisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta. Vuonna 2018 terveysa-
semien perusterveydenhuollon avohoidon suoritteita oli yhteensä 
1 560 598. Luku ei sisällä epidemiologisen toiminnan, kaupungin keski-
tetyn ehkäisyneuvonnan eikä keskitetyn rokotusvastaanoton suoritteita. 
Suoritteita oli noin 1,2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Lääkärien 
vastaanottokäyntien osuus kaikista suoritteista oli 30 prosenttia (460 
958 käyntiä), jossa vähennystä vuoden 2017 lääkärivastaanottokäynte-
ihin verrattuna oli 2,2 prosenttia. Lääkärien muiden asiointien (sisältää 
sähköisen asioinnin, hoitopuhelut ja kirjeet) osuus kaikista suoritteista 
oli 19 prosenttia (298 667 suoritetta), jossa oli kasvua vuoden 2017 
lääkärien muu asiointi -suoritteisiin verrattuna 0,9 prosenttia. Lääkäriva-
jeen vuoksi vastaanottokäynnit ovat laskeneet. Sähköisen asioinnin li-
sääntyminen selittää muun asioinnin kasvun. 

Hoitoonpääsy terveysasemilla

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 §:ssä säädetään perusterveyden-
huollon hoitoon pääsyn aikarajat. Potilaan tulee saada virka-aikana 
välittömästi yhteys terveyskeskukseen, hoidon tarpeen arvio tulee to-
teuttaa kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta ja tarpeelliseksi todettu 
hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön ohjeen mukaan välittömän yhteydensaannin voi toteuttaa puhe-
limen kautta takaisinsoitolla, jonka tulee toteutua saman vuorokauden 
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aikana. Lisäksi kussakin toimipisteessä tulee toteuttaa koko sen aukio-
loajan walk-in-mahdollisuus (STM/424/2011, ohje 378530). 

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi 
joko puhelimitse tai paikan päällä saman päivän aikana. Toteutunut ho-
idon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää, mikä täyttää 
terveydenhuoltolain määrittämän aikarajan. Terveysasemilla on 
lähtökohtana, että potilaan asia ratkaistaan ensimmäisessä yhteydeno-
tossa. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 pro-
sentilla potilaista vastaanottoaika annetaan jo samalle päivälle. Näitä 
akuuttiaikoja (kiireellisiä) ei ole laskettu mukaan T3-mittaukseen. T3-
keskiarvojen kehityksellä ei ole yhteyttä terveysasemien lääkäreiden ki-
irevastaanottoihin.

Lääkäreiden kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan ter-
veysasemilla laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajan-
varausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aiko-
jen keskiluku eli mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn 
odotusaika on mediaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoi-
mialan käyttösuunnitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sito-
vana tavoitteena terveysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mit-
tari) lasku alle kymmeneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een 
vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle on tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokaut-
ta. Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin 
alle 20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin 
kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokaut-
ta. 

Terveysasemien kiireettömän vastaanottoajan saamisessa lääkärin 
vastaanotolle on valitettavasti ollut viivettä lääkärivajeen takia. Lääkärin 
vastaanotolle pääsy on kuitenkin koko ajan toteutunut lain mukaisesti.

Helsingin omat päivystystoiminnot siirtyivät tammikuun alussa 2019 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Muutosta on seurat-
tu yhteistyössä HUSin kanssa, eikä päivystysten käyntimäärissä ole 
HUSilta saatujen tilastojen valossa tapahtunut mitään oleellisia muu-
toksia. Terveysasemien T3-aikojen kehityksellä ei ole suoraa yhteyttä 
asiakkaiden hakeutumisella HUSin päivystyksiin.  

Palvelujen uudistaminen

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on tarjota kaikille helsinkiläisille 
asiakaslähtöiset, laadukkaat ja monipuoliset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelut.
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Uusia, fyysisiä palvelukeskuksia ovat Kalasataman terveys- ja hyvinvo-
intikeskus (THK), Itäkadun perhekeskus, Vuosaaren terveys- ja hyvin-
vointikeskus ja perhekeskus, Kallion perhekeskus sekä monipuoliset 
palvelukeskukset, jatkossa seniorikeskukset. Tällä hetkellä toimivat jo 
kaksi terveys- ja hyvinvointikeskusta, kolme perhekeskusta ja kymme-
nen seniorikeskusta. THK-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 
loppuun mennessä verkostomaisesti koko kaupungissa

Vuonna 2020 aukeaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus, joka to-
imii jatkossa laajennetulla aukioloajalla Myllypuron terveysaseman ra-
kennuksessa, satelliittinaan Kontulan terveysaseman rakennus. Kam-
pin terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman sosiaali- ja 
terveyslautakunta on hyväksynyt kesällä 2019. Tonttiselvitykset ovat 
myös käynnissä pohjoisen ja lännen terveys- ja hyvinvointi- ja perhe-
keskuksista. Kontulan seniorikeskus on rakenteilla, ja Vuosaaren ja 
Koskelan seniorikeskuksien suunnittelu etenee. Pohjois-Haagan senio-
rikeskuksen suunnittelu on kaavoitusvaiheessa. Seniorikeskuksia sijait-
see tulevaisuudessa myös keskustassa, Kannelmäessä ja mahdolli-
sesti Laajasalossa.

THK-toimintamallin ydin on asiakkaan tarpeeseen vastaaminen. Hoi-
don ja palvelutarpeen arviossa asiakas ohjautuu tarpeensa mukaiseen 
palveluun, saa tarvittaessa yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin 
tuen. Johtaminen ja tilaratkaisut tukevat yhteistä työtä, yhdessä toimi-
mista asiakkaan parhaaksi, itsensä ja toisten johtamista sekä vahvem-
paa vastuun ottamista asiakkaasta, palvelujen laadusta ja palvelujen 
jatkuvasta kehittämisestä. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden rat-
kaiseminen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja 
välittömästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai verkostona 
toimintamallia toteuttaen. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- 
ja hyvinvointikeskusta.

Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattomien 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kasvun ja helsinkiläisten itse- ja 
omahoidon lisäämisen. Yhä suurempaan osaan terveyspalvelukysyn-
nästä pyritään jatkossa vastaamaan älykkäiden oirearvioiden ja auto-
matiikan keinoin, jotta käytettävissä oleva työvoima saadaan kohdistet-
tua vastaanottotoimintaan.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskusta ja Itäkadun perhekeskusta 
ei ole toteutettu kaupungin omina investointeina, vaan vuokrahankkei-
na. Vuosaaren ja Kallion keskukset on toteutettu muutostöinä sosiaali- 
ja terveystoimialan käytössä olleisiin tiloihin. 

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen tiloista voidaan todeta 
seuraavaa:
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Kalasatamassa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä on yhteensä 
17 100 m2. Loput tilat ovat HUSLAB:in käytössä. Kalasataman tilat pal-
velevat tulevaisuuden tarpeita ja joustavat toiminnan laajentuessa tai 
muuttuessa.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön vuoden 
2018 helmikuussa, jolloin irtisanottiin seuraavat tilat (yhteensä 7 000 
m2): etelän päihdepoliklinikka (750 m2), Herttoniemen terveysasema 
(3 000 m2), psykiatrian poliklinikka (1 650 m2), maahanmuutto (800 
m2), Vallilan terveysasema, 1. krs (päiväkoti) (800 m2).

Seuraavat tilat vapautuivat ja otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muu-
hun käyttöön (yhteensä 7 250 m2): Vallilan terveysasema (2 750 m2), 
Kivelän psykiatrian poliklinikka (1 500 m2), Kallion terveysasema (3 000 
m2).

Yhteensä tiloja irtisanottiin tai vapautui 14 250 m2. Lisäksi vapautui su-
uri määrä erillisiä huoneita eri toimipisteissä. Kun vapautuneet toimitilat 
otettiin sosiaali- ja terveystoimialan muuhun käyttöön, voitiin irtisanoa 
yhtä paljon vuokratiloja, jotka olivat huonokuntoisia tai nykyiseen toi-
mintaan soveltumattomia.

Terveysasemien asiakaskokemus ja -tyytyväisyys

Terveysasemat seuraavat saamaansa asiakaspalautetta kaupungin 
sähköisen palautejärjestelmän, terveysasemilla sijaitsevien pikapalau-
telaitteiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kahden vu-
oden välein toteuttaman valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn 
kautta. 

Kaupungin sähköiseen palautejärjestelmään saapui 1.1–30.9.2019 
välisenä aikana 1 093 kappaletta terveysasemia koskevia palautteita. 
Palautteista niin sanottuja kiitospalautteita oli 14 prosenttia, josta valta-
osa liittyi hoitohenkilöstön ammattitaitoon ja saatuun hoitoon. Palaut-
teen antaneet asiakkaat kiittivät myös nopeasta ja sujuvasta palvelusta 
terveysasemilla. Palautteista noin 60 prosenttia oli moitteita, jotka ko-
skivat asiakkaan kohtelua, hoitoonpääsyä, takaisinsoittoa ja sähköistä 
asiointia. Neljännes palautteista oli asiakkaiden kehittämisideoita ja 
muita palautteita terveysasemille.

Terveysasemien asiakaskokemusta mitataan NPS (Net Promoter Sco-
re) -indeksillä eli suositteluindeksillä. NPS-indeksi on kansainvälisesti 
käytetty mittari. Mittarin arvoasteikon skaala on -100–100, ja hyvänä tu-
loksena pidetään yli 50:n NPS-lukemaa. Terveysasemien yhteenlasket-
tu NPS-indeksi aikavälillä 1.4–30.9.2019 oli 56 (n=26 198). Aikavälillä 
1.4–30.9.2019 tyytyväisten asiakkaiden osuus terveysasemilla oli 85 
prosenttia (n=62 311). 
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THL:n vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden koko-
naisarvio palvelusta Helsingin terveysasemilla oli 4,5 (n=1 478), kun 
koko maan keskiarvo oli 4,6. THL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä käy-
tetään asteikkoa 1‒5 (täysin eri mieltä‒täysin samaa mieltä).

Aloitteessa ehdotetaan, että kaupungin tulisi kilpailuttaa yhdestä kol-
meen terveysaseman palvelutuotanto hoidon saatavuuden ja laadun 
kehittämiseksi sekä uusien toimintamallien löytämiseksi. Lisäksi aloit-
teessa ehdotetaan, että kaupungin tulee luoda käytäntö, jossa selvite-
tään vuosittain mahdollisuudet parantaa toiminnan laatua, palvelujen 
saatavuutta ja kustannustehokkuutta ulkoistuksen kautta jokaisella ter-
veysasemalla, jonka kiireettömän hoidon (T3-lääkäriaika) saatavuus 
ylittää vuositason tarkastelussa keskimäärin 21 päivää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunginhallitus 
esitti kaupunginvaltuustolle 21.10.2019 päätettäväksi talousarvion vuo-
delle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021−2022. Samassa yhtey-
dessä kirjattiin, että sosiaali- ja terveystoimialalla valmistellaan maalis-
kuuhun 2020 mennessä toimintamalleihin liittyvä toimenpidekokonai-
suus, jolla varmistetaan sujuva hoitoonpääsy terveysasemilla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.4.2019 § 78 kokeilla palveluse-
teliä yhtenä terveysasemien lääkäripalvelujen tuottamistapana korkein-
taan vuoden 2020 loppuun saakka. Lääkäripalvelujen tarjoaminen pal-
veluseteillä on alkanut terveysasemilla lokakuussa 2019. Tavoitteena 
on, että palveluseteliä myönnettäisiin terveysasemien asiakkaille 
enimmillään noin 4 000 kappaletta vuonna 2019. Jo ennen palvelusete-
lin käyttöönottoa kokeiltiin keväästä 2019 alkaen vastaavan palvelun 
tarjoamista suorahankintana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodaan joulukuussa 2019 osana vu-
oden 2020 käyttösuunnitelmaa mahdolliset ehdotukset uusista palvelu-
jen tuottamistavoista.

Palvelujen saatavuus ja sen parantaminen on sosiaali- ja terveystoimi-
alan keskeinen tavoite. Tämän takaamiseksi selvitetään jatkuvasti eri 
keinoja. Viimeisimpänä on suunniteltu terveysasemat ja sisätautipolikli-
nikka -palvelun johtamisuudistus, joka mahdollistaa aikaisempaa vah-
vemman suunnittelu- ja johtamistyön alueellisissa monialaisissa pal-
veluissa. Tämän lisäksi terveysasemien johtamista kehitetään vahvis-
tamalla johdon osaamista ja vakiinnuttamalla Lean-menetelmien käyttö 
toiminnassa. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi on käynnissä hanke 
yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Terveyskeskuslääkäreiden 
palkkaukseen pyritään tekemään tasokorotus, jotta palkkataso olisi lä-
hempänä naapurikuntien vastaavia palkkoja.



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 190 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
12.02.2020

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

Terveysasemien henkilökunnan palkkoja tultaneen korottamaan osana 
palkkakehitysohjelmaa. Terveysasemat lisäävät sähköisten palvelujen 
mahdollisuutta kaikissa asiakaskontakteissa: sähköisen yhteydenoton 
kahdensuuntainen viestintä potilastietojärjestelmässä, chat, chatbot, 
etälääkäritoiminta, Omaolo-palvelun laajentuminen ja Apotin Maisa-
portaalin käyttöönotto lokakuussa 2020. Myös edellä mainitut vapautta-
vat lääkärien aikaa potilastapaamisiin. Monialaiseen työhön panoste-
taan hyödyntämällä eri ammattiryhmien osaaminen järkevällä työnjaolla 
muun muassa hoitajien reseptinkirjoitusoikeuden laajentamisella ja tu-
kipalvelujen kuntoon saattamisella. On tärkeää muistaa, että terveysa-
semat tarjoavat laajasti muitakin palveluja kuin kiireettömiä lääkäreiden 
vastaanottopalveluja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaik-
utus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten tervey-
destä ja hyvinvoinnista ja lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja 
seurantatiedoin. 

Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjessä ja hyö-
dyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita ensimmäi-
sinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi Helsinki kehit-
tää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Terveys- ja hyvin-
vointiarvio -työkalua. Työkalun avulla kyetään arvioimaan asukkaiden 
asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdista-
maan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä oleviin hen-
kilöihin.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 34
Den av ledamoten Risto Rautava väckta motionen om avveckling av 
köerna till icke-brådskande vård

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Risto Rautava och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska avveckla köerna till den icke-brådskande vården.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden vidtagit de föreslagna åtgärder-
na. Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. En-
ligt riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 ska staden förbättra servicen 
på basnivå.

Stadsstyrelsen hänvisar till sitt svar på den av Samlingspartiets full-
mäktigegrupp väckta gruppmotionen (HEL 2019-010085) om förbätt-
ring av tillgången till offentlig primärvård i Helsingfors.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
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Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Risto Rautavan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 47

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 290

HEL 2019-010083 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Risto Rautavan ja 25 muun valtuutetun valtu-
ustoaloitteesta kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamiseksi:

”Kiireettömien ajanvarausaikojen odotusaikaa mitataan terveysasemilla 
laskemalla kolmas vapaana oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika ka-
lenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli 
mediaani. Helsingin terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika on me-
diaanien keskiarvo. Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuun-
nitelmassa 2019 on terveysasemia koskevana sitovana tavoitteena ter-
veysasemien T3-keskiarvon (hoitoonpääsyajan mittari) lasku alle kym-
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meneen ja yksittäisen aseman kohdalla alle 20:een vuoden 2019 
loppuun mennessä. 

Terveysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle 
vastaanotolle oli tänä vuonna tammikuusta syyskuuhun 23 vuorokautta. 
Kahdeksalla Helsingin terveysasemalla odotusaika oli keskimäärin alle 
20 vuorokautta. Vuonna 2018 keskimääräinen odotusaika lääkärin kii-
reettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla 16 vuorokautta.

Aloitteessa esitetään, että Helsinki selvittää pikaisesti, miten kiireettö-
män hoidon jonojen purku on saatu hoidettua muissa kunnissa ja ottaa 
käyttöön samanlaisia ratkaisuja kiireettömään hoitoon pääsyssä myös 
Helsingin terveysasemilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kiireettömän hoidon odotusa-
ikojen lyhentäminen lääkärin vastaanotolle muissa kunnissa on pitkälti 
perustunut lääkärivajeen korjaamiseen ja toisaalta samojen toiminta-
mallien käyttöönottoon, joita Helsinki on jo toteuttanut tai toteuttamas-
sa. 

Helsingin terveysasemat ottivat käyttöön suoraostosetelin helmikuussa 
2019 ja palvelusetelin lokakuussa 2019 lääkärin vastaanottojen tarjoa-
miseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelejä tarjotaan satoja 
viikossa, mutta se ei vielä valitettavasti näy merkittävästi T3-luvuissa 
(osin T3 laskentatavan takia), vaikka ne parantavatkin asiakkaiden hoi-
toon pääsyä.

Merkittävä ongelma on terveysasemien ja lasten- ja nuorten lääkäripal-
velujen lääkärivaje. Tämä näkyy sekä täyttämättöminä vakansseina et-
tä laskennallisena matalana vakanssien täyttöasteena, joka on merkit-
tävä. Lokakuussa 2019 laskennallinen täyttöaste oli 80,4 prosenttia, eli 
381:stä lääkäristä puuttuu 74,55 lääkäriä sijaisten ja työvoiman rekryto-
intiongelmien takia. 

Erityisesti sijaisten saanti on heikentynyt vuoden 2019 aikana. Tästä ja 
aiempiin vuosiin verrattuna kasvaneesta lääkärivajeesta huolimatta 
palvelusuoritteet eivät ole onneksi vähentyneet samassa suhteessa. 
Tämä kertoo yksiselitteisesti toiminnan tehostumisesta ja tuottavuuden 
kasvusta olemassa olevin resurssein.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nopealla hoitoon pääsyllä lääkärin vastaanotolle on myönteinen vaik-
utus asiakkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Helsingin 
Tietokeskus tuottaa vuosittain seurantatietoja helsinkiläisten tervey-
destä ja hyvinvoinnista. Lisäksi asiaa tutkitaan kansallisin kyselyin ja 
seurantatiedoin. 
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii olemaan kehityksen kärjes-
sä ja hyödyntää laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointi- indikaattoreita 
ensimmäisinä organisaatioina Suomessa ja maailmassa. Lisäksi 
Helsinki kehittää yhteistyössä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Ter-
veys- ja hyvinvointiarvio -työkalua. Työkalulla kyetään arvioimaan 
asukkaita asioita kokonaisuutena, etsimään riskiryhmiä ja tarvittaessa 
kohdistamaan palveluja erityisessä terveys- ja hyvinvointiriskissä olevil-
le henkilöille.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.j.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 35
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om en applikation 
som underlättar röstningen för helsingforsarna

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 18 andra undertecknare föreslår i sin mo-
tion att staden utreder om Helsingfors ensamt eller med lämpliga sam-
arbetspartner kan producera en applikation som underlättar röstningen 
för helsingforsarna och särskilt unga.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad sedan år 2011 har pro-
ducerat data om röstningsområden och röstningsställen i samband 
med kommunal-, riksdags-, president- och EU-valen på huvudstadsre-
gionens servicekarta (http://servicekarta.hel.fi/). Informationen om röst-
ningsstället kan hittas på servicekartan genom att skriva ordet ”röst-
ning” eller ”röstningsställen” i sökfältet. Sökresultatet syns på kartan i 
form av symboler, och de noggrannare uppgifterna blir synliga då man 
klickar på symbolerna. Utöver röstningsställets adress får användaren 
se öppettiderna för röstningsstället. Servicekartan ger också ut informa-
tion om att den röstande inte kan välja sitt röstningsställe på valdagen, 
utan att informationen kommer från befolkningsregistret. Det här är inte 
nödvändigtvis självklart för dem som röstar för första gången.
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Servicekartans vy över röstningsställen kan också sparas som ett fär-
digt förslag exempelvis på en webbsida eller som en länk till olika 
kommunikationskanaler, sociala medier och andra elektroniska kom-
munikationsmedel. På så sätt kan användaren på en gång granska alla 
de platser där det är möjligt att rösta. Tjänsten har gjorts enligt princi-
perna för responsiv webbdesign, dvs. den fungerar i mobilenheter, vil-
ket är viktigt särskilt då de gäller unga användare.

På Helsingfors stads webbplats finns grundinformation till stadsborna 
om val och dessutom produceras en särskild valsida för aktuella val. 
På webbplatsen munstadi.fi som riktas till unga finns information om 
ungdomsrådsvalet. I den kommande uppdateringen av webbplatsen 
hel.fi och dess sökfunktioner fästs bättre uppmärksamhet vid möjlighe-
ten att hitta material som hänför sig till valen, både på servicekartan 
och på stadens webbsidor.

De ungas valdeltagande och intresse för samhälleligt påverkande främ-
jas i skolorna både under valen och även under åren utan val. På web-
ben upprätthålls initiativkanalen Krut som riktas till helsingforsare under 
18 år och en egen medborgarbudgeteringsplattform för ungdomar som 
en del av webbplatsen omastadi.hel.fi. Via dem kan helsingforsare un-
der 18 år påverka stadens verksamhet. I samband med nationella och 
kommunala val omfattar Krutverksamheten valturnéer till skolor. Sta-
den har i samverkan med Helsingfors partipolitiska ungdomsorganisa-
tioner ordnat valpanelevenemang för grundskolor, gymnasier och yr-
kesläroanstalter på andra stadiet i Helsingfors inför kommunal-, riks-
dags- och Europaparlamentsval. Under år utan val ordnas Politiktorg, 
genom vilka eleverna får information om påverkande via politiska parti-
er.

Svaret har beretts i samverkan mellan enheterna delaktighet och råd-
givning och innehållsproduktion vid stadskansliets kommunikationsav-
delning, informationsförvaltning och förändringsbyrån vid stadskansliets 
strategiavdelning och ungdomsenheten vid kultur- och fritidssektorn.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 48

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi
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§ 36
Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om utbildning i 
förebyggande av diskriminering och hatretorik

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 23 andra undertecknare föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad i samband med ett fullmäktigesammanträde 
ordnar en för alla ledamöter gemensam, expertdriven utbildning om 
principerna för ett tryggare rum och förebyggande av diskriminering 
och hatretorik.

Stadsstyrelsen konstaterar att möjligheten att delta i den politiska dis-
kussionen bör tryggas för alla kommuninvånare. Enligt en utredning vid 
inrikesministeriet (2019) har en tredjedel av de kommunala beslutsfat-
tarna varit föremål för hatretorik på grund av sina förtroende- eller 
tjänsteuppdrag, och att uppleva hatretorik eller hotet av sådan minskar 
villigheten eller modet att delta i den offentliga diskussionen och den 
politiska verksamheten. Enligt utredningen utsätts kvinnor och personer 
som hör till olika minoriteter oftare än andra för hatretorik.

Hatretorik och diskriminering inskränker demokratin och det är därför 
viktigt att fästa uppmärksamhet vid dessa också i kommunens besluts-
fattande. Beslutsfattarna behöver information och verktyg för att känna 
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igen hatretorik och diskriminering och metoder för att förminska feno-
menet. Stadens uppgift är att erbjuda vetenskaplig information till stöd 
för beslutsfattandet och i den här rollen stöder den beslutsfattarna ock-
så i förminskandet av hatretoriken och diskrimineringen.

I motionen föreslås utbildning för ledamöterna i samband med ett full-
mäktigesammanträde. Helsingfors stadsfullmäktigeledamöter samlas 
regelbundet på gemensamma fullmäktigeseminarier där man behand-
lar aktuella saker av olika karaktär. Temat att förebygga diskriminering 
och hatretorik kan lyftas fram då innehållet för de kommande fullmäkti-
geseminarierna planeras.

Förslaget har beretts i samverkan mellan stadskansliets kommunika-
tionsavdelning, förvaltningsavdelning samt ekonomi- och planeringsav-
delningens enhet för strategier och utveckling.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Heli Rantanen, interaktionschef, telefon: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 49

HEL 2019-007160 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi
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§ 37
Den av ledamoten Matias Pajula väckta motionen om bestående ytt-
rande- och närvarorätt för ungdomsrådets företrädare vid stads-
fullmäktiges sammanträden

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamises-
ta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matias Pajula och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors ska ge en permanent plats vid alla stadsfullmäktiges 
sammanträden till en företrädare för ungdomsrådet som medlemmarna 
i rådet sinsemellan väljer.

Stadsstyrelsen konstaterar att i enlighet med stadsstyrelsens beslut 
24.6.2019 (§ 478) ges de företrädare för ungdomsrådet som medlem-
marna i rådet sinsemellan väljer närvaro- och yttranderätt vid sek-
tornämndernas sammanträden. Genom detta förfarande får ungdomar-
na större möjligheter att påverka och delta.

Under år 2020 fortsätter uppföljningen av erfarenheterna av att med-
lemmar i ungdomsrådet deltar vid nämndernas sammanträden och 
dessutom bedöms det hur förfarandet fungerar. Uppföljningen sker 
bland annat så att antalet närvarogånger granskas, likaså antalet anfö-
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randen och innehållet i dessa. Ungdomarnas företrädare rapporterar 
själva på ett frågeformulär sina erfarenheter från sammanträdena.

Hur förfarandet fungerar bedöms med separata förfrågningar om saken 
dels för ungdomarna, ledamöterna i organet och de tjänsteinnehavare 
och arbetstagare som deltagit i verksamheten, dels för de anställda in-
om ungdomsservicen som stöder ungdomsrådets verksamhet.

Dessutom utreds erfarenheterna från Tammerfors, Esbo, Vanda, Jyvä-
skylä och andra jämförbara kommuner, där ledamöterna i ungdoms-
fullmäktige eller ungdomsrådet har permanent närvaro- och yttranderätt 
i fullmäktige. Innan försöket i nämnderna inleddes hörde sig Helsing-
fors för hos de andra städerna om jämförelsedata när det gäller nämn-
drepresentationen. Nu kan det göras en ny förfrågan om praxis och er-
farenheter av deltagandet i fullmäktiges sammanträden.

Utifrån uppföljningen, bedömningen och jämförelsen bereds det en 
framställning om permanent närvaro- och yttranderätt för ungdomsrå-
dets medlemmar vid stadsfullmäktiges sammanträden med tanke på 
bästa möjliga representativitet och med hänsyn till vad ungdomarna or-
kar. Det är meningen att besluten om en eventuell närvaro- och yttran-
derätt ska fattas före utgången av fullmäktigeperioden och att de ska 
träda i kraft vid ingången av den nya fullmäktigeperioden.

Under ungdomsrådets period 2020–2021 utreds dessutom olika sätt att 
säkerställa att ungdomsrådet så väl som möjligt representerar olika de-
lar av staden och olika socioekonomiska grupper. Över kandidatupp-
ställningen inför 2019 års val av ungdomsråd och över själva valet finns 
det statistik att tillgå, och med hjälp av den kan nuläget utredas. Ef-
tersom ungdomsrådet utses genom val, går det inte direkt att påverka 
representativiteten. Syftet är därmed att speciellt lägga fokus på valför-
beredelserna och valarrangemangen, så att det ska vara som lätt som 
möjligt att kandidera och att rösta.

Ungdomsrådet har gett ett utlåtande i ärendet (bilaga 2). Ungdomsrå-
det instämmer med förslaget i motionen. Förfarandet skulle främja 
ungdomarnas delaktighet och hörande i stadens beslutsfattande. 
Många av stadsfullmäktiges viktiga beslut gäller ungdomar, varför det 
skulle vara nyttigt att höra ungdomsrådet allt oftare vid stadsfullmäkti-
ges sammanträden.

Enligt 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga 
fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom 
åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att stads-
styrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, behandlas 
motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta tiden då 
motioner nästa gång behandlas.
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Stadsstyrelsen återremitterade 11.11.2019 (§ 765) ärendet för ny be-
redning på det sätt som framgår av beslutshistorien.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Matias Pajulan aloite läsnäolo- ja puheoikeuden antamises-
ta nuorisoneuvoston edustajille valtuustoon

2 Lausunto 7.10.2019, Nuorisoneuvosto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 50

HEL 2019-007161 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2019 Palautettiin

04.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi
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§ 38
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om utvidgning 
av specialsimkortet till lymfödempatienter

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 45 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att idrottsservicens specialsimkort ska beviljas också personer med 
lymfödem.

Stadsstyrelsen konstaterar att möjligheterna att utvidga specialsimkor-
tet till lymfödempatienter granskas när kriterierna för beviljande av sim-
kortet i sin helhet nästa gång behandlas av kultur- och fritidsnämnden. 
Ett förslag till kriterier för specialsimkortet, som bygger på yrkesmässi-
ga bedömningar och är jämlik för alla diagnosgrupper, föreläggs nämn-
den år 2020. Avsikten är att de nya kriterierna tas i bruk från och med 
ingången av år 2021.

Kriterierna för beviljande av specialsimkortet och motionerna och för-
slagen med anknytning till kortet har hittills behandlats separat, vid be-
hov av en multiprofessionell arbetsgrupp som har utarbetat en fram-
ställning om kriterierna till kultur- och fritidsnämnden. I fortsättningen 
samlas arbetsgruppen vartannat år och beslutar om kriterierna.
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Arbetsgruppen har hittills omfattat flera yrkespersoner inom hälso- och 
sjukvården och stadens handikappombudsman. Härigenom har man 
velat säkerställa att kriterierna för specialsimkortet bereds av personer 
som har den bästa förmågan att bedöma de olika diagnos- och handi-
kappgruppernas behov av specialsimkort och om vattengymnastik kan 
vara av särskild nytta jämfört med andra motionsformer.

Stadsstyrelsen anser att man inte ska fatta beslut om kriterier som gäl-
ler enskilda diagnosgrupper utan att höra den multiprofessionella ar-
betsgruppens åsikt.

Kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 81

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 § 204

HEL 2019-010086 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuustoaloitteessa esi-
tettyä lisäystä erityisuimakortin kriteereihin. Lautakunta edellyttää erity-
isuimakortin myöntämiskriteerien tuomista päätöksentekoon jatkossa 
aina kahden vuoden välein.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että lymfedeemaa sairastavi-
en henkilöiden lisäämistä erityisuimakortin piiriin tarkastellaan, kun kri-
teerit ovat kokonaisuudessaan seuraavan kerran käsittelyssä lautakun-
nassa.

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit ja korttiin liittyvät aloitteet sekä eh-
dotukset on käsitelty tähän saakka aina erikseen, tarpeen mukaan pe-
rustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnalle esityksen kriteereistä. Jatkossa työryhmän 
on suunniteltu kokoontuvan ja kriteereitä päivitettävän joka toinen vuo-
si, jolloin kriteeristössä voidaan ottaa nykyistä kattavammin huomioon 
tietoperustaiset tarpeet eri diagnoosien osalta.

Työryhmätyöskentelyssä on ollut mukana useita terveydenhuollon 
ammattilaisia sekä Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Tällä on ha-
luttu varmistaa, että erityisuimakortin kriteerejä ovat valmistelleet hen-
kilöt, jotka parhaiten pystyvät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammais-
ryhmien tarvetta erityisuimakorttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näi-
den henkilöiden toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mah-
dollisiin liikuntamuotoihin.

Edellisen kerran erityisuimakortti-työryhmä perustettiin 28.11.2018 ja 
ryhmän esittämät erityisuimakortin kriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 18.6.2019, § 125. Työryhmä kokoontuu vastai-
suudessa säännöllisesti kahden vuoden välein siten, että päivitetty, ka-
ikkia tasapuolisesti kohteleva esitys erityisuimakortin kriteereistä tuo-
daan lautakunnan päätettäväksi vuonna 2020 ja päämääränä on, että 
uudet kriteerit ovat käytössä vuoden 2021 alusta. Kriteereistä ei tulisi 
lautakunnassa tehdä erillispäätöksiä koskien yksittäisiä diagnoosiryh-
miä huomioimatta moniammatillisen työryhmän näkemystä asiaan.
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Käsittely

17.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: 
Poistetaan lausuntoehdotuksen kaksi ensimmäistä kappaletta ja 
lausunnon alkuun lisätään:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisuimakortin myöntä-
mistä myös lymfedeemapotilaille 1.1.2020 alkaen.

Lisäksi lausunnon lopusta poistetaan kaksi viimeistä kappaletta.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Heimo Laaksonen: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja 
merkittäväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua 
aikaisemmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuo-
daan lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa 
uusi ohjeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Kannattaja: Otto Meri

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta esittää päätöksentekoon kirjattavaksi ja merkit-
täväksi, että työryhmä käsittelee erityisuimakortit vuotta aiottua aikai-
semmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuodaan 
lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa uusi oh-
jeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Jaa-äänet: 4
Tuomas Finne, Otto Meri, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander

Ei-äänet: 6
Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 2
Arja Karhuvaara, Laura Varjokari

Poissa: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Lautakunta hyväksyi Heimo Laaksosen vastaehdotuksen mukaan muu-
tetun ehdotuksen äänin 4 - 6 (2 tyhjää, 1 poissa).



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 208 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
12.02.2020

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

Sami Muttilainen jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluil-
la:

Lautakunta voi aina käyttää harkintaansa ja vastuutaan. Tämä lauta-
kunta ei halua sitä mitä ilmeisemmin tehdä.

Lautakunnan jäsenenä en saanut viime keväänä selitystä miksei lym-
fedeemapotilaille myönnetä erityisuimakorttia ja yritin palauttaa asian 
käsittelyyn. En saanut siihen varsinaista vastausta tänäänkään. 

Liikuntapalveluiden työryhmä on rajannut ja myöntänyt erityisuimakortin 
rintasyövästä toipuville potilaille, mutta Ihminen ei ole oikeutettu erityi-
suimakorttiin vaikka diagnoosi olisi sama "vesirajan alapuolella". HUS:n 
hoito-ohjeella, Vodder-lymfaterapeutin, Kansainvälisen Dr Vodder -
akatemian sertifioidun opettajan lausunnolla ei tunnu olevan lautakun-
nalle tai työryhmälle merkitystä.

"Tehdään liikkuminen helpoksi ja houkuttelevaksi tarjoamalla apua ja 
tukea sekä tuottamalla houkuttelevia sisältöjä."

- Suora lainaus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelmas-
ta vuodelle 2020.

03.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tarja Vartiainen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tarja.vartiainen(a)hel.fi
Marjo Rantala, projektikoordinaattori, puhelin: 310 20352

marjo.a.rantala(a)hel.fi
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§ 39
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om tillgång till 
mödrarådgivningstjänster

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sandra Hagman och 22 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att först- och omföderskor likvärdigt ska erbjudas likadana rådgiv-
ningstjänster.

Stadsstyrelsen konstaterar att en av riktlinjerna i stadsstrategin 2017–
2021 är att förbättra servicen på basnivå. De i motionen nämnda råd-
givningstjänsterna erbjuds först- och omföderskor likvärdigt. Familjeträ-
ning, flera besök hos mödrarådgivningen och hembesök är servicefor-
mer som primärt riktar sig till förstföderskor. Även omföderskor och de-
ras familjer erbjuds service likvärdigt efter behov. På samma sätt er-
bjuds det efter behov träning, amningshjälp, individuell eller gruppbase-
rad fysioterapi för mödrar, hemservice för barnfamiljer, socialhandled-
ning för barnfamiljer och annan service som inbegriper tidigt stöd.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 52

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 245

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kaupunginvaltuutettu Sandra Hagmanin ja 22 muun valtuu-
tetun äitiysneuvolapalvelujen saatavuutta koskevasta valtuustoaloitte-
esta:
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"Helsingin neuvolatoimintaa ohjaavat kansalliset äitiyshuollon suosituk-
set vuodelta 2013, jotka on laadittu kansallisessa asiantuntijatyöryh-
mässä. Suositusten mukaan synnytyksen jälkeen synnyttäneelle tarjo-
taan joko vastaanotto tai kotikäynti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan 
ensimmäistä lastaan odottavan perheen luokse tai lapsen saaneen 
perheen luokse on tehtävä kotikäynti ja muita kotikäyntejä on järjestet-
tävä tarpeen mukaan.

Perhevalmennusta, useampia äitiysneuvolakäyntejä sekä kotikäyntejä 
kohdennetaan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, joilla ei ole aiempaa ko-
kemusta synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai vastasyntyneen vau-
van hoidosta ja huolenpidosta. Palvelujen ensisijaisesta kohden-
nuksesta huolimatta palveluja ei ole rajattu siten, että palvelut eivät olisi 
tarjolla uudelleensynnyttäjien perheille niitä tarvittaessa. Uudelleensyn-
nyttäjille tarjotaan edellä mainittuja palveluja tai muita varhaisen tuen 
palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua tai lapsiperheiden sosiaali-
ohjausta asiakastarpeen mukaan. Helsingissä on yhdistetty äitiys- ja 
lastenneuvola eli sama terveydenhoitaja jatkaa perheen kanssa myös 
lapsen syntymän jälkeen, jolloin perheen yksilölliset tuen tarpeet tulevat 
huomioitua jo raskausaikana.

Vuonna 2018 äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä oli yhteensä noin 
339 000, joista lääkärin luona noin 54 000. Määräaikaistarkastusohjel-
man lisäksi tarjotaan tarpeen mukaan asiakkaille lisäkäyntejä.

Raskauden aikaisia kotikäyntejä vuonna 2018 tehtiin Helsingissä 63, 
joista 12 tehtiin uudelleen synnyttäjän luokse. Erityisesti raskauden ai-
kaiset kotikäynnit tehdään perheen tarpeiden mukaisesti ja ne ovat 
usein moniammatillisia. Käynneillä on mukana perheen tilanteen mu-
kaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai lapsiperheiden kotipalvelun 
johtava ohjaaja. 

Ensisynnyttäjiä oli 2 802, joista 92,5 %:n luokse tehtiin kotikäynti ja 
osan luokse useampi, yhteensä 2 880 kotikäyntiä. Uudelleen synnyttä-
jien luokse tehtiin 554 kotikäyntiä eli 21,3 %:lle uudelleen synnyttäjistä. 
Myös raskauden ajan vastaanottokäyntien määrä vaihtelee raskaana 
olevan ja perheen tilanteen mukaan.

Raskauden aikana järjestetään perhevalmennusta ensimmäistä yhtei-
stä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennusryhmiä Helsingissä oli 
vuonna 2018 yhteensä 421 ryhmää, joihin osallistui 8 254 tulevaa van-
hempaa. Lisäksi uutena toimintana järjestetään yhteistyössä synnytys-
sairaalan kanssa synnytyspelkoisille ryhmiä synnytyssairaalassa ri-
ippumatta siitä, onko odottaja ensi- tai uudelleensynnyttäjä. 
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Imetyskouluttajan ohjausta tarjotaan vastaanotolla imetyspulmissa se-
kä ensi- että uudelleensynnyttäjille. Viime vuonna oli 375 imetysohjaus-
ta. 

Perhekeskuksissa tarjotaan äitiysfysioterapiaa maksuttomana sekä en-
sisynnyttäjille että uudelleensynnyttäjille ryhmämuotoisena halukkuu-
den mukaan, ja äitiysfysioterapia ryhmämuotoisena palveluna on kas-
vussa. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä ohjeita ja neuvoja 
raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikuntaelinkuormi-
tukseen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi sekä 
tietoa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. Äitiysfysio-
terapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisätty asiakas-
tarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 odottavien äi-
tien fysioterapiaryhmiä oli 110 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 21. Vu-
onna 2019 odottavien äitien fysioterapiaryhmiä tulee suunnitelman mu-
kaan olemaan 139 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 96.

Yksilöfysioterapiaa tarjotaan neuvolalääkärin lähetteellä ensi- tai uudel-
leensynnyttäjille tarpeen mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on pe-
rustason palvelujen parantaminen. Palvelujen hyvä saatavuus ja 
maksuttomuus lisäävät niiden käyttöä ja perheiden hyvinvointia. Äi-
tiysneuvolapalveluilla ja muilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään 
tukemaan perheitä oikea-aikaisesti varhaisessa vaiheessa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi
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§ 40
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om hantering av 
helheten med social- och hälsovårdstjänster

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 17 andra undertecknare föreslår i sin 
motion att möjligheterna att vid stadskansliet inrätta en uppgift för be-
dömning, samordning, reformering och styrning av helheten med soci-
al- och hälsovårdstjänster ska utredas.

Stadsstyrelsen anser att det i motionen angivna integrationsbehovet 
har identifierats i vid utsträckning, och integrationsfrämjande åtgärder 
har redan vidtagits. Integrationsledarskapet kan inte separeras från or-
ganisationens övriga ledarskap. I den ekonomiska styrningen och främ-
jandet av integrationen deltar stadens ledning (borgmästaren, biträ-
dande borgmästaren, kanslichefen), finansledningen och ledningen för 
social- och hälsovårdssektorn. Styrningen och främjandet genomförs i 
tätt samarbete med ledningen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt (HNS).

Integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna och stärkandet av 
basnivån är centrala åtgärder som vidtas i syfte att nå målen för den 
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aktuella social- och hälsovårdsreformen, såsom tryggande av tillräckli-
ga och högkvalitativa tjänster vid rätt tidpunkt för klienterna och patien-
terna. Frågan är tätt förknippad också med ägarstyrningen av den spe-
cialiserade sjukvården.

Stadsstyrelsen anser att man ska sträva att effektivisera och reformera 
de samarbetsformer som i nuläget tillämpas med Samkommunen HNS 
i det befintliga systemet eller i samband med en eventuell särlösning 
för Nyland (Helsingfors). Målet är att på ett flexibelt sätt sammanjämka 
helheten med de social- och hälsovårdstjänster som Helsingfors stad 
finansierar och använda tjänsterna och budgetanslagen på ett ännu 
ändamålsenligare sätt.

Helsingfors stad har organiseringsansvar över alla offentliga social- och 
hälsovårdstjänster för sina invånare. Inom den specialiserade sjukvår-
den förverkligas detta genom att staden är en lagstadgad medlem i ett 
sjukvårdsdistrikt. Organiseringsansvaret över den specialiserade sjuk-
vården har i praktiken fördelats mellan staden och HNS utgående från 
att staden har det primära organiseringsansvaret.

Stadsdirektörerna i huvudstadsregionen har behandlat förbättringen av 
HNS ägarstyrning och fastställt mål för ägarstyrningen.

Syftet med effektiviseringen av samarbetet mellan medlemskommu-
nerna och HNS är

 att förbättra dialogen mellan HNS och medlemskommunerna
 att öka samarbetet och informationsförmedlingen mellan HNS och 

medlemskommunerna
 att förbättra beaktandet av medlemskommunernas synpunkter re-

dan i ärendenas beredningsfas
 att stärka kommunernas roll i planeringen och uppföljningen av 

ärenden med avsevärd strategisk betydelse (såsom strategiska mål 
och betydande utvecklingsprojekt)

 att bilda forum, i vilka det är möjligt att ta ställning till ärenden på 
kommunernas vägnar

 att säkerställa att såväl det funktionella som det ekonomiska pers-
pektivet beaktas i beredningen av ärenden med avsevärd strategisk 
betydelse

 att förtydliga och systematisera HNS och medlemskommunernas 
forum mellan ledningen och tjänsteinnehavarna.

År 2019 har växelverkan mellan social- och hälsovårdssektorn och 
stadskansliet effektiviserats bland annat inom budgetstyrningen. Fi-
nansledningens tidigare Hustra-möte har utvidgats till en samarbets-
grupp på strategisk nivå (HUS Strato). Till samarbetsgruppen hör eko-
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nomiledningen för kommunerna inom HNS och ekonomiledningen för 
HNS samt kommunernas och HNS ledning för social- och hälsovården 
i syfte att öka sektorns sakkännedom.

Samarbetsgruppen på strategisk nivå behandlar strategiska frågor som 
gäller verksamhet och ekonomi, såsom

 strategiska riktlinjer på längre sikt med hänsyn till regionala syn-
punkter om bl.a. servicebehovet, vårdkedjorna och budgetramen

 den strategiska organiseringsplanen på HNS nivå och samman-
jämkning av planen med de ekonomiska aspekterna

 planering och uppföljning av strategiska mål och avsevärda ut-
vecklingsprojekt

 uppföljning av verksamhet och ekonomi
 sammanjämkning av budgetramarna för den specialiserade 

sjukvården på HNS eller medlemskommunernas nivå eller på re-
gional nivå.

Social- och hälsovårdsnämnden och HNS har gett utlåtande i ärendet. 
Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 22.10.2019, HUS

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 53

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginhallitus katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 291

HEL 2019-009564 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 17 muun valtuutetun valtuusto-
aloitteesta koskien HUSin ja kaupungin kustantaman sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kokonaisuuden hallintaa: 

"Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja perustason vahvistaminen 
ovat vireillä olevan sote-uudistuksen keskeisiä keinoja uudistuksen ta-
voitteiden, kuten asiakkaiden ja potilaiden riittävien, laadukkaiden ja oi-
kea-aikaisten palvelujen turvaaminen, saavuttamiseksi. Asia liittyy 
olennaisesti myös erikoissairaanhoidon omistajaohjaukseen.

Helsingin kaupungilla on asukkaidensa kaikkien julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Erikoissairaanhoidon osalta tämä 
toteutuu kaupungin lakisääteisellä sairaanhoitopiirin (Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin HUSin) jäsenyydellä. Erikoissairaanhoidon 
järjestämisvastuu on käytännössä jaettu kaupungin ja HUSin kesken 
niin, että ensisijainen järjestämisvastuu on Helsingin kaupungilla.

Kaupungin talousarvioprosessissa helsinkiläisten erikoissairaanhoidos-
ta HUSissa syntyviä kustannuksia varten varattu määräraha on oma ta-
lousarviokohtansa, josta päätetään vuosittain kaupungin talousarvios-
sa.

HUS kohdentaa määrärahat toimialoittain väestön arvioidun palvelutar-
peen mukaisesti HUSin valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Esi-
tykset valtuustolle esittelee HUSin virkamiesjohto. HUS laskuttaa jä-
senkuntiaan toteutuneen palvelujen käytön suhteessa, minkä vuoksi 
kuntalaskutus voi ylittää kaupungin omassa budjetissaan varaaman 
määrärahan.
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Kuntayhtymän perussopimus luo pohjan HUSin ohjaukselle. Toimintaa 
ja sen tavoitteita kuvataan HYKS-alueen järjestämissuunnitelmassa. 
Palvelujen käytön ja talousarvion toteumaa seurataan säännöllisesti 
muun muassa Helsingin ja HUSin välisissä kuntatapaamisissa.

Potilasohjauksesta on sovittu HUSin kanssa sekä päivystyksen että kii-
reettömien lähetteiden osalta. Merkittävistä työjaon muutoksista sovi-
taan ylimmän virkamiesjohdon kesken, ja ne huomioidaan tarvittaessa 
talousarviossa.

Valtaosa lähetteistä koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireettömien lähetteiden 
aiheellisuuden arvioinnissa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
määrittelemiä kiireettömän hoidon kriteereitä. Niitä käytetään sekä hoi-
toon lähettämisestä että hoitoon ottamisesta päätettäessä.

Vuonna 2018 Helsingin omilta terveysasemilta tehtiin 69 000 lähetettä 
HUSiin, mikä on 108 lähetettä 1000 asukasta kohti ja 14,9 prosenttia 
terveysasemien lääkärikäynneistä. Vastaavasti Espoon lääkärikäynnei-
stä 14,2 prosenttia ja Vantaalla 11,5 prosenttia johti lähetteeseen. Sai-
raanhoitopiirien lähetemäärät ovat kasvaneet viime vuosina koko 
maassa muun muassa väestön ikääntymiseen ja lääketieteellisten hoi-
tojen kehittymiseen liittyen.

Aloitteessa todetaan, että asiakkaita saattaa jäädä HUSin erikoissai-
raanhoitoon ylimääräiseksi ajaksi Helsingin kaupungin jatkokun-
toutuspalveluiden ruuhkautuessa. Näistä epätarkoituksenmukaisesti er-
ikoissairaanhoitoon jääneistä potilaista HUS perii siirtoviivemaksun. 
Näitä maksuja ei kuitenkaan ole syntynyt Helsingille enää useaan vuo-
teen, vaan jatkohoito järjestetään viiveettömästi.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat käsitelleet HUSin omista-
jaohjauksen parantamista ja määrittäneet omistajaohjauksen tavoitteet. 

Jäsenkuntien ja HUSin välisen yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on

 parantaa HUSin ja jäsenkuntien johdon vuoropuhelua
 lisätä HUSin ja jäsenkuntien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua
 parantaa jäsenkuntien näkemysten huomioon ottamista jo asioiden 

valmisteluvaiheessa
 vahvistaa kuntien roolia strategisesti merkittävien asioiden (kuten 

strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelussa ja seurannassa)

 muodostaa foorumit, joilla on mahdollisuus ottaa kantaa asioihin 
kuntien puolesta

 varmistaa, että strategisesti merkittävien asioiden valmistelussa 
huomioidaan sekä toiminnallinen että taloudellinen näkemys, ja
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 selkeyttää ja systematisoida HUSin ja jäsenkuntien välisiä johdon ja 
viranhaltijoiden välisiä foorumeja.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista tuetaan ja edistetään 
Helsingissä kehittämisprojektissa ”HUSin ohjauksen ja yhteistyön ke-
hittäminen”. Lisäksi kehitetään palveluintegraatiota perus- ja erityista-
son välillä. Tavoitteena on Helsingin väestön tarvitseman erikoisai-
raanhoidon tarpeen ja käytön aiempaa täsmällisempi määritteleminen 
talousarvioon.

Vuoden 2019 aikana on tiivistetty vuorovaikutusta sosiaali- ja terveysto-
imialan ja kaupunginkanslian välillä muun muassa budjettiohjaukseen 
liittyen. Aikaisempi rahoitusjohdon Hustra-kokous on laajennettu Stra-
tegisen tason yhteistyöryhmäksi (HUS Strato), jossa on jäseninä paitsi 
HUS-kuntien ja HUSin talousjohto myös kuntien ja HUSin sote-johto to-
imialan asiantuntemuksen lisäämiseksi.

Strategisen tason yhteistyöryhmä käsittelee strategisia toiminnan ja ta-
louden kysymyksiä, kuten 

 pidemmän aikavälin strategiset suuntaviivat huomioiden alueelliset 
näkökulmat koskien mm. palvelutarvetta, hoitoketjuja ja budjetti-
raamia

 HUS-tason strateginen järjestämissuunnitelma ja sen yhteensovit-
taminen talousnäkökulmien kanssa

 strategisten tavoitteiden ja merkittävien kehittämishankkeiden 
suunnittelu ja seuranta

 toiminnan ja talouden seuranta, ja
 HUS-tason ja jäsenkunta- tai aluetason erikoissairaanhoidon budjet-

tiraamien yhteensovittaminen ja talousarvion valmistelu.

Integraation johtamista ei voi erottaa organisaation muusta johtamises-
ta. Integraation edistämisestä vastaavat Helsingissä sosiaali- ja ter-
veystoimen johto ja vastaavasti HUSin johto. 

Myöskään HUS ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että sote-
integraatiokehitystä Helsingin kaupungin organisaatiossa johdettaisiin 
kahdesta eri yksiköstä samanaikaisesti. HUSin lausunto on liitteenä 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon integraation tarve on laajasti tunnistettu, ja integraatiota 
edistäviä toimenpiteitä on tehty ja tullaan tekemään. Lautakunta ei pidä 
tarkoituksenmukaisena integraatiokehityksen johtamisen eriyttämistä 
muusta johtamisesta ja hajauttamista sosiaali- ja terveystoimialan ja 
kaupunginkanslian kesken.
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Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii tehosta-
maan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja HUS-
kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uudenmaan 
(Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin kau-
pungin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden 
joustava yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjet-
tivarojen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."

Käsittely

03.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Seija Muurinen: Lausunnon loppuun tehdään seuraava lisäys: 
"Lautakunta kuitenkin edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii te-
hostamaan ja uudistamaan nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja 
HUS-kuntayhtymän kanssa nykyjärjestelmässä tai mahdollisen Uu-
denmaan (Helsingin) erillisratkaisun yhteydessä. Tavoitteena Helsingin 
kaupungin kustantaman sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden 
joustava yhteensovittaminen sekä kaupunkilaisten palvelujen ja budjet-
tivarojen käyttö entistä tarkoituksenmukaisemmin."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
jäsen Seija Muurisen vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 41
Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om en enhet för 
psykiatrisk vård med låg tröskel

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Outi Alanen och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska inrätta en enhet för psykiatriska tjänster med låg tröskel.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte är ändamålsenligt att inrätta en 
ny enhet som motsvarar en sjukhusavdelning. Vid brådskande behov 
av hjälp vid livskriser kontaktar man sin egen hälsostation. I allvarliga 
situationer söker man sig till den psykiatriska jouren vid Haartmanska 
sjukhuset och Malms sjukhus.

Social- och hälsovårdssektorn har som mål att öppna ett lättillgängligt 
serviceställe i anslutning till varje central för hälsa och välbefinnande. 
Samtidigt bedöms det om antalet mentalvårdare och missbrukarvårda-
re är tillräckligt stort. Staden har stärkt tillgången på lättillgängliga 
mentalvårdstjänster i och med att mentalvårdsservicestället Mieppi har 
öppnats i anslutning till Kvarnbäckens hälsostation. Alla helsingforsare 
kan kontakta servicestället vid livets krissituationer.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Outi Alasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 82

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

03.02.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että selvitetään so-
siaali- ja terveystoimen työntekijöitä, asiakkaita ja järjestöjä kuullen, mi-
ten nykyinen palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan avun tarpeeseen 
akuuteissa elämäntilannekriiseissä sekä onko tarvetta erityisesti elä-
mäntilannekriisien hoitoon keskittyneelle yksikölle.

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 13
Mikko Kiesiläinen, Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Se-
vander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Ya-
nar

Ei-äänet: 2
Suldaan Said Ahmed, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 03.12.2019 § 292

HEL 2019-010080 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Outi Alasen ja 28 muun valtuutetun valtuustoalo-
itteesta koskien matalan kynnyksen psykiatrian yksikön perustamista:

"Kiireellisessä aikuisikäisten elämänkriiseihin liittyvässä avun tarpeessa 
otetaan yhteys omalle terveysasemalle. Hoidon tarpeen arviointi teh-
dään digitaalisesti tai tulemalla paikan päälle. Digitaalisia yhteydenot-
tomahdollisuuksia ovat sähköinen yhteydenottokaavake, puhelu taka-
isinsoittopalvelulla ja jatkossa myös chat. HUSin Mielenterveystalo on 
asiakkaan käytössä hänen arvioidessaan itse tilannettaan ennen yh-
teydenottoa. Noin puolelle terveysasema-asiakkaista vastaanottoaika 
varataan jo samalle päivälle. Terveysaseman terveydenhoitaja tai 
lääkäri ohjaa kriisiasiakkaan hoidon tarpeen arvion jälkeen mielenter-
veys- ja päihdesairaanhoitajan vastaanotolle, joka on yhteydessä asi-
akkaaseen pääsääntöisesti samana arkipäivänä yhteydenotosta. Kriisi-
potilaille on varattu akuuttiaikoja.
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Ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä toimiva psykiatrian 
päivystys Haartmanin ja Malmin sairaaloissa auttaa päivystyksellisissä 
vakavissa kiiretilanteissa ja järjestää potilaalle hoidon tarvetta vastaa-
van jatkohoitopaikan.

Psykiatrisissa kriisitilanteissa asiakas, läheinen tai työntekijä voi ottaa 
arkisin suoraan yhteyttä psykiatrian poliklinikalle, josta asiakas saa 
avun akuutti-, arviointi- ja konsultaatiotyöryhmästä (ns. AAK-
työryhmät). Kiiretilanteissa psykiatrinen arviointi ja hoito järjestetään 
potilaan hoidon tarpeesta riippuen 1‒3 arkipäivän sisällä yhteydenotos-
ta. Hoitoon otetaan aina mukaan potilaan läheisverkosto ja varmiste-
taan potilaan psykososiaalinen tuki. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä.

Kynnyksettömien mielenterveyspalvelujen saatavuutta on vahvistettu 
Myllypuron terveysaseman yhteyteen avatulla mielenterveyspalvelupis-
teellä (mielenterveyspalvelupiste Mieppi), jonne voi ottaa yhteyttä elä-
mäntilannekriiseissä kaikkialta Helsingistä. Jos palvelupisteen tarjoa-
mat interventiot eivät ole riittäviä, hoitoa jatketaan esimerkiksi palvelu-
setelillä asiakkaalle tarjottavalla lyhytterapialla tai psykiatrisessa eriko-
issairaanhoidossa. Lyhytterapian hankintaprosessi on vielä kesken.

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on jatkossa avata kynnyksetön 
palvelupiste jokaisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen. 
Samassa yhteydessä arvioidaan myös terveysasemilla toimivien mie-
lenterveys- ja päihdesairaanhoitajien riittävyys.

Jos kriisipotilaan oireilun ennakoidaan pitkittyvän tai muuttuvan vaikea-
asteiseksi, potilas hoidetaan psykiatrian poliklinikan tiivistetyssä avoho-
idossa, Auroran sairaalan päiväosastolla tai ympärivuorokautisella osa-
stolla. Ympärivuorokautinen hoito tulee kyseeseen silloin, kun muut ho-
itokeinot ovat riittämättömiä.

HUS Psykiatria tuottaa vuosittain päivitetyn työnjakosopimuksen muka-
isesti koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin väestölle alueel-
lisesti keskitetyt erityisryhmille tarkoitetut psykiatrian palvelut ja 
Helsingin omaa palvelutuotantoa täydentävät palvelut. 

Äkillisessä elämänkriisitilanteessa on käytettävissä psykiatriset akuutti-
työryhmät sekä perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut. Jo psy-
kiatrisessa hoidossa oleville on käytettävissä intensiivinen avokun-
toutus ja päiväsairaala tiivistetyn avohoidon tarpeeseen. Akuutissa sai-
raalahoidon tarpeessa on käytettävissä Auroran ensihoito-osasto ja 
muut sairaalaosastot. Toiminnan painopiste on monipuolisten avopal-
velujen lisäämisessä ja kehittämisessä. Uuden sairaalaosastoa vastaa-
van yksikön perustaminen ei olisi kokonaisuuden ja kustannusten koh-
dentamisen kannalla mielekästä.
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Koko HUS-piirin aikuisväestölle tarkoitetut alueellisesti keskitetyt erity-
isryhmien palvelut psykiatriassa ovat:

1. Syömishäiriöpotilaiden avohoito-, päiväosasto- ja vuodeosasto-
palvelut

2. Neuropsykiatrian erityispalvelut
3. Kuurojen omakieliset (viittomakieliset) konsultaatio- ja sairaan-

hoitopalvelut
4. Sukupuoli-identiteetin tutkimukset ja sukupuolenkorjausproses-

sin koordinointi
5. Oikeuspsykiatrian palvelut
6. Terveydenhuoltohenkilökunnan avo- ja sairaalahoito
7. Yleissairaalapsykiatrian konsultaatiot (ml. kriisihoito) HYKS Hel-

singin sairaaloiden somaattisissa yksiköissä
8. Riippuvuuspsykiatrian erityispalvelut
9. Äidinkieleltään ruotsinkielisten potilaiden osastohoito (kun poti-

laan hoidossa on perusteltua kokonaisvaltainen ruotsinkielinen 
osastomiljöö)

10. Tilapäisesti kaupungissa oleskelevien ulkomaalaisten (turistit) 
sairaalahoito ja turvapaikanhakijoiden tarvittava psykiatrinen eri-
koissairaanhoito. 

Helsingin omaa palveluntuotantoa täydentävät palvelut HUS Psykiatri-
assa ovat:

1. Geropsykiatrian erityispalvelut
2. Vaikea-asteisesti oireilevien ja potentiaalisesti väkivaltaisten po-

tilaiden erityispalvelut
3. Neuromodulaatiohoidon toteutus
4. Kulttuuripsykiatrian erityispalvelut.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi HUS Psykiatria täydentää Helsingin 
palveluita tarvittavin osin vaativissa työkyky- ja kuntoutusarvioissa ja 
varhaista vuorovaikutusta tukevassa perhepalvelutoiminnassa. Tämän 
lisäksi HUS vastaa varusmiespalveluksessa olevien psykiatrisesta eri-
koissairaanhoidosta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Matalalla kynnyksellä perustasolla toteutuva mielenterveys- ja päihde-
häiriöiden varhainen tunnistaminen ja psykososiaalinen tuki ehkäisevät 
oireiden vaikeutumista ja kroonistumista ja ovat kustannustehokkaita 
interventioita. Perustason ja matalan kynnyksen avohoitopalvelujen en-
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sisijaisuus lisäävät asiakkaan osallisuutta, vahvistavat arjessa sel-
viytymistä ja vähentävät erityistason palvelujen tarvetta.”

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 42
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om effektivise-
ring av den individuella rehabiliteringen för seniorer som bor hem-
ma

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man ska effektivisera den individuella rehabiliteringen för senio-
rer som bor hemma.

Stadsstyrelsen konstaterar att de i motionen nämnda tjänsterna och 
andra tjänster för de äldre numera utvecklas helhetsmässigt. Till den 
linje som har utstakats i stadsstrategin 2017–2021 hör att stärka de äl-
dres funktionsförmåga och möjligheter att delta. Målet är att det så 
länge som möjligt ska vara meningsfullt att bo hemma.

De äldres funktionsförmåga stärks bland annat i enlighet med stadens 
seniorprogram samt motions- och rörlighetsprogrammet. Man ingår 
motionsavtal med hemvårdsklienter. Servicen kan också ordnas så att 
den är tillgänglig under bedömningsperioden i anslutning till multipro-
fessionell rehabilitering eller under effektiverad hemrehabilitering. 
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Dessutom kan man ordna rehabiliterande dagverksamhet och intensiv-
rehabilitering samt distansrehabilitering digitalt.

Rehabiliteringsservicen planeras tillsammans med klienten i alla stadier 
av vårdkedjan. Servicen är tillgänglig också för familjer som berörs av 
anhörigvården.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med sektorns utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 13.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 55

HEL 2019-010084 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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§ 43
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ökning av 
hemvårdarnas handlingsfrihet i tidsanvändningen per klient

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att man ska öka hemvårdarnas handlingsfrihet i tidsanvändningen 
per klient.

Stadsstyrelsen konstaterar att hemvården, såsom det föreslås i motio-
nen, fungerar professionellt och flexibelt i samarbete med klienterna 
och deras närmaste. Vårdarnas tidsanvändning per klient planeras än-
damålsenligt med hjälp av systemet för verksamhetsstyrning och opti-
meringsapplikationen. Till vårdarens arbete hör att under hembesök 
bedöma förändringar i klientens hälsotillstånd och servicebehov. För-
ändringar i klientens individuella service- och vårdplan gås igenom 
mångprofessionellt vid behov tillsammans med en sjukskötare, en fysi-
oterapeut eller en läkare.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med sektorns utlåtande.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 56

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.11.2019

HEL 2019-010087 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petrus Pennasen ja 16 muun valtuutetun aloitte-
esta koskien kodinhoitajien päätäntävallan lisäämistä potilaskohtaises-
ta ajankäytöstä.
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Sosiaalihuoltolaki (SHL1301/2014) määrittelee kotipalvelun ja kotipal-
velujen tukipalvelujen sisällön ja kohteen.  Kotipalvelulla tarkoitetaan 
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin 
sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipal-
velun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ään sisältyvien kotisai-
raanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoidon pal-
velua antaa sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoiva-
palveluihin kuuluvat kotihoitoyksiköt. 

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisis-
sä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse. Tällaisia toimintoja ovat 
syöminen, peseytyminen, pukeutuminen, sängystä ja tuolista siirtymi-
nen, kävely ja WC-käynnit. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitse-
mansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin, mikäli sen järjestäminen 
muilla tavoin ei ole järkevää. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina 
annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito määritellään terveydenhoitolain 
(THL 126/2010) 25 §:ssä. Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunni-
telman mukaista tai tilapäistä potilaan asuinpaikassa, kotona tai siihen 
verrattavassa paikassa moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sai-
raanhoidon palvelua. Kotisairaanhoidosta päättää lääkäri.

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. 
Helsingissä kotisairaala on osa kaupunginsairaalan toimintaa. Kotisai-
raala hoitaa sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän koto-
naan. Kotisairaala toimii ympärivuorokautisesti. Lääkäri on paikalla vir-
ka-aikana. Kotisairaalan hoidon tarpeen ja määrän päättää lääkäri.

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointi palvelun alkaessa ja sen aikana

Kotihoidon asiakkaaksi tullaan keskitetyn asiakasohjausyksikkö Helppi-
seniorin palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arviointiyksikkö voi ohjata 
asiakkaan kuntouttavalle arviointijaksolle, jonka aikana häntä kuntoute-
taan ja mietitään palvelutarpeita yhdessä asiakkaan kanssa. Sairaalas-
ta kotiutuvat, jatkohoitoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan myös kuntout-
tavan arviointiyksikön jaksolle, jonka aikana palvelutarpeet konkretisoi-
tuvat. Jos arviointijaksolla todetaan, että asiakas tarvitsee jatkossa ko-
tihoitoa, keskitetty asiakasohjaus laatii yhdessä asiakkaan ja hänen lä-
heistensä sekä kotihoidon lähipalvelualueen kanssa palvelu- ja hoito-
suunnitelman. Asiakassuunnitelmassa todetaan palvelun tarkoitus ja 
määrä sekä palvelun toteuttamisen ajankohdat. 

Kotihoito toteuttaa asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelmaa. Mikäli koti-
hoidon hoitaja havaitsee kotikäynnillä asiakkaan luona, että käynnit 
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vaativat suunniteltua enemmän aikaa tai jos asiakkaalla on tilapäisesti 
avun tarve suurentunut, niin hoitaja ottaa yhteyttä työnsuunnittelijaan. 
Työnsuunnittelija lisää asiakkaan suunnitelmaan lisääntyneen tilapäi-
sen tarpeen vaatimat käynnit tai pidentää käyntejä kotikäyntejä tekevän 
hoitajan arvioin mukaan. Hoitaja voi keskustella asiakkaan muuttunees-
ta palvelutarpeesta myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, fysiotera-
peutin tai lääkärin kanssa.

Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, johon lähipal-
velualueen työnsuunnittelija suunnittelee asiakkaiden käynnit eri hoita-
jille. Työnsuunnittelija tarkkailee asiakkaiden suunnitelmia ja käyntien 
toteutumia asiakaskohtaisesti. Mikäli asiakkaan suunniteltujen ja to-
teutuneiden käyntien välillä on enintään 10 prosentin ero, tai jos asiak-
kaan tilapäisesti suurentunut palveluntarve muuttuu pysyväksi, otetaan 
yhteys lähipalvelualueen kotihoidon ohjaajaan. Samoin toimitaan, jos 
asiakkaan muuttunut avuntarve muuttaa myös asiakkaan kotihoidon 
asiakasmaksua. Kotihoidonohjaaja voi keskustella muuttuneesta pal-
velutarpeesta hoitajan lisäksi myös lähipalvelualueen sairaanhoitajan, 
fysioterapeutin tai lääkärin kanssa ennen suunnitelman muuttamista. 

Kotihoidon hoitajien reitityksen suunnittelun avuksi on otettu käyttöön 
optimointisovellus vuoden 2019 aikana. Sovellus huomioi asiakkaan 
hoidon tarpeen, hoitajien osaamisen ja liikkumistavan kotikäynnille, ja 
laskee optimaalisimmat reitit hoitajien kotikäynneille. Optimointisovellus 
helpottaa työnsuunnittelijan työtä ja helpottaa huomioimaan asiakkaan 
tilapäiset muutokset hoidon tarpeessa.

Helppiseniorin asiakasohjaaja tekee uuden palvelu- ja hoitosuunnitel-
man lähipalvelualueen arvion pohjalta joustavasti ilman erillistä kokous-
ta tai muuta vastaavaa käytäntöä.  Asiakkaalle voidaan lisätä myös ko-
tihoidon tukipalveluja tai muita kotona asumista tukevia palveluja. Mikä-
li asiakkaan palveluntarve on olennaisesti muuttunut, esim. asiakkaan 
kotona pärjääminen on olennaisesti heikentynyt, Helppiseniorin asiaka-
sohjaaja tekee uuden palvelutarpeen arvion. 

Yhteenveto

Kotisairaalan hoito määräytyy aina sairauden vaatiman hoidon perus-
teella ja sen sisällön määrää lääkäri. Kotisairaalan hoito on aina 
määräaikaista. Kotisairaalahoito ja kotihoito ovat sisällöltään erilaisia 
palveluja ja asiakkaaksi tullaan erilaisin perustein. 

Kotihoidon hoitajien työhön kuuluu asiakaan voinnin arviointi kotikäyn-
nillä sekä palvelutarpeessa tapahtuvan muutoksen arviointi. Kotihoidon 
asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen arviointi on ammattitaitoa vaativaa 
moniammatillista työtä. Kotihoidon asiakkaan palvelu- ja hoitosuunni-
telmaa arvioidaan joustavasti ja ammattitaitoisesti lähipalvelualueilla.  
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Lähipalvelualueiden hoitajia ja sairaanhoitajia on systemaattisesti kou-
lutettu voinnin ja palvelutarpeen arviointiin akuuttitilanteissa (Pätijä = 
päivystykselliset tilanteet kotihoidossa ja palveluasumisessa -hanke) 
tänä vuonna ja koulutusta jatketaan vuonna 2020. Kotihoitoa toteute-
taan joustavasti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kans-
sa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaat hyötyvät joustavasti toteutetusta kotihoidosta, jo-
ka vastaa muuttuneisiin palvelutarpeisiin ammattitaitoisesti. Kotihoidon 
hoitajan ammattitaitoa vastaava toimenkuva lisää hoitajan työtyytyväi-
syyttä ja työhyvinvointia.

Lisätiedot
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 44
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av 
rekreationsanvändningen av Vårdö

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors, sedan situationen förändrats efter högsta förvaltningsdom-
stolens avgörande i ärendet, ska skrida till åtgärder för att utveckla re-
kreationstjänsterna på Vårdö och för att förbättra öns transportförbin-
delser. Samtidigt borde främjandet av rekreationsanvändningen av 
Vårdö göras till en del av Helsingfors havsstrategi.

Stadsstyrelsen återremitterade ärendet för ny beredning utgående från 
att det ska göras upp en plan om hur rekreationsanvändningen av Vår-
dö i enlighet med havsstrategin kan främjas genom tillfälliga åtgärder 
tills områdets planläggningssituation blir klar.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorns markanvändningsdi-
rektör har godkänt åtgärder som främjar den tillfälliga rekreationsan-
vändningen av Vårdö och havsstrategin åren 2019–2020 utgående från 
att totalkostnaderna för åtgärderna uppgår till högst 150 000 euro 
(28.11.2019, 127 §) Följande åtgärder har godkänts för genomförande:
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 Iståndsättning och underhåll av stigarna, inklusive byggande av 
trappor, skötsel och röjning av kanterna vid huvudstigen och lot-
tområdet samt rensning av ängen

 Planering och realisering av vägledningen
 Säkerställande av de nuvarande toaletternas och avfallshanterin-

gens funktionsduglighet
 Ordnande av service och underhåll
 Förbättring av åtkomligheten, bl.a. möjlighet för småbåtar att an-

vända de nuvarande pontonbryggorna och markering av landstig-
ningsplatser

Den tillfälliga rekreationsanvändningen av Vårdö som en del av havs-
strategin har beretts i en gemensam arbetsgrupp för stadsmiljösektorn, 
kultur- och fritidssektorn, projektet havsstrategin och Stara. Beredning-
en sker i samarbete med Vårdö Sällskapet rf.

Utöver dessa har tjänsten hantering av byggd egendoms enhet infra-
strukturegendom utarbetat en översiktsplan om förnyande av förbindel-
sebåtsbryggorna på Vårdö (på Rävsunds och Vårdös sida). Det är me-
ningen att inleda byggplaneringen våren 2020. Bryggan på Vårdös sida 
genomgick en nödrenovering sommaren 2018, men det blir aktuellt att 
förnya bryggan först efter några år. Kostnadskalkylen för ombyggnad 
av bryggorna till en nivå som motsvarar nuläget uppgår enligt över-
siktsplanefasen till ca 250 000 euro.

I medborgarbudgeteringens OmaStadi-planer blev förslaget om en so-
lelfärja till Rävsund valt för genomförande i omröstningen för sydöstra 
stordistriktet. På en soleldriven färja kan man transportera ca 12 per-
soner åt gången. Målet är att underlätta tillträdet till Vårdö genom ett 
sätt som har ett skäligt pris och som är miljövänligt och tillgängligt. So-
lelfärjans bryggarrangemang ska lösas antingen med en pontonbrygga 
eller med en båtramp innan trafikeringen inleds. För samordningen av 
OmaStadi-förslagen ansvarar kultur- och fritidssektorn i samarbete 
med stadsmiljösektorn.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter. Förslaget har inte blivit färdigt inom den bestämda tiden eftersom 
beredningen av ärendet tog en längre tid än beräknat med anledning 
av att ärendet är utmanande och att det kom in ett projektförslag ge-
nom medborgarbudgeteringen.

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

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 78

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

13.05.2019 Palautettiin

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 38

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa antamiinsa lausuntoihin 
(13.2.2018, 79 § ja 5.3.2019, 116 §) Vartiosaaren virkistyskäytön ke-
hittämisestä ja saaren avaamisesta laajempaan käyttöön.
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Samalla lautakunta toteaa, että maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä 
Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevien toimenpiteiden suo-
rittamisen vuosille 2019−2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskust-
annus on yhteensä enintään 150 000 euroa (28.11.2019, 127 §).

Samalla maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä vuosina 2019−2020 toteu-
tettavaksi seuraavat Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevat 
toimenpiteet:

 Reittien kunnostusta ja hoitoa, sisältäen portaiden rakentamista, 
pääpolun ja palsta-alueen reunojen hoitoa ja raivausta sekä niityn 
avausta

 Opastuksen suunnittelua ja toteutusta
 Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistamista
 Huollon ja ylläpidon järjestämistä
 Saavutettavuuden parantamista mm. avaamalla nykyisiä ponttoni-

laitureita pienvenekäyttöön ja rantautumispaikkoja merkitsemällä

Väliaikaista virkistyskäyttöä on valmistellut kaupunkiympäristön toimia-
lan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginkanslian ja Staran yh-
teinen työryhmä. Valmistelua tehdään yhteistyössä Vartiosaari-seuran 
kanssa.

Näiden lisäksi rakennetun omaisuuden hallinnan infraomaisuus -
yksikössä on laadittu yleissuunnitelma Vartiosaaren yhteysvenelaituri-
en uusimisesta (Reposalmen ja Vartiosaaren puoli). Rakennussuunnit-
telu on tarkoitus aloittaa tänä keväänä. Vartiosaaren puoleiselle laituril-
le tehtiin hätäkorjaus kesällä 2018, mutta laiturin uusiminen on ajan-
kohtaista viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Laiturien uusimisen 
kustannusarvio nykyistä vastaavaan tasoon on yleissuunnitelmavai-
heen perusteella noin 250 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien kaakkoisen suurpii-
rin äänestyksessä Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen -
niminen ehdotus meni läpi ja toteutetaan tulevien vuosien aikana. Au-
rinkosähkökäyttöisellä lautalla voi kuljettaa kerrallaan noin 12 henkeä ja 
se on kohtuuhintainen, ympäristöystävällinen ja esteetön ratkaisu hel-
pottamaan Vartiosaareen pääsyä. Aurinkosähkölautan operointia ei ole 
suotavaa järjestää yhteysvenelaitureilta, koska se haittaa varsinaisen 
käyttötarkoituksen mukaista liikennöintiä, Vartiosaaressa olevan yhtey-
svenelaiturin korkeustaso ei myöskään sovi lautalle. Aurinkosähkölaut-
an laiturijärjestelyt tulee ratkaista ennen liikennöinnin alkua joko pont-
tonilaiturilla tai veneluiskalla. Omastadi-ehdotuksen koordinoinnista 
vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kaupunkiympäri-
stön toimialan kanssa.
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Vartiosaareen laaditaan pidemmällä aikavälillä virkistyskäyttöä ohjaava 
hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa 
metsiä ja avoimia alueita, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, 
kasvillisuuden kehittämisperiaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja, pai-
kallista energiantuotantoa sekä saaren huollon järjestämistä.

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi
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§ 45
Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om farthinder 
på Hundholmsvägen

HEL 2019-007158 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jussi Chydenius och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att det omgående ska byggas ett nödvändigt antal farthinder på 
Hundholmsvägen, så att fotgängarnas trygghet kan säkerställas.

Stadsstyrelsen konstaterar att man ska måla vägmarkeringar som 
anger hastighetsbegränsningen (40 km/h) på körbanan för att förtydliga 
begränsningen. Verkningarna av begränsningen görs effektivare med 
hjälp av hastighetstavlor.

Inom de närmaste åren byggs spårvägen Kronbroarna på Hundholms-
vägen, och den beräknas börja trafikera 2026. Trafiken omdirigeras i 
samband med att spårvägen byggs. Det är inte motiverat att bygga 
farthinder bara för en kort tid. Det är dyrt att bygga farthinder där bus-
sarna kör och det kräver noggrann planering, bland annat med tanke 
på dräneringen av gatan. Farthindren kan orsaka vibrationer i de när-
liggande fastigheterna när tunga fordon kör över hindren. Att inverka på 
körhastigheterna genom körbanans geometri rekommenderas inte ef-
tersom det på grund av byggandet kör stora fordon på gatan.
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Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 57

HEL 2019-007158 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 24.09.2019 § 473

HEL 2019-007158 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Koirasaarentie on tärkeä Kruunuvuorenrantaan johtava kokoojakatu. 
Kadulle rakennetaan lähivuosina Kruunusillat raitiotie, jonka liikennöin-
nin on arvioitu alkavan 2026. Raitiotien rakentamisen yhteydessä koko 
kadun liikennejärjestelyt rakennetaan uudestaan siten, että ne poikkea-
vat huomattavasti nykyisestä. Reiherintiestä länteen katu toimii nykyisin 
pääasiassa siten, että ajoneuvoliikenne on ohjattu kadun keskiosaan 
tulevalle raitiotielle varatulle alueelle. Raitiotielle varatun alueen vieres-
sä sijaitsevat tulevat ajorataosuudet toimivat puolestaan tilapäisesti py-
säköintikatuna. Jalankulun yhteydet rakentuvat sitä mukaa, kun katuun 
rajautuva talonrakentaminen edistyy. Jalankulun yhteydet ovat jo varsin 
kattavat. Pyöräliikenne on ohjattu ajoradalle. Kadulla on Kruunuvuoren-
rannan rakentamistoiminnasta johtuvaa raskasta liikennettä bussiliiken-
teen lisäksi. 

Koirasaarentiellä tehtiin liikennelaskenta 1.11.2018 Gunillantien liitty-
män pohjoispuolella. Liikennelaskennan mukaan kyseisessä kohdassa 
Koirasaarentietä on noin 3 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan lii-
kenteen osuus oli noin 12 %, mistä linja-autoliikenteen osuus oli noin 5 
% ja yhdistelmäajoneuvojen osuus 2 %. Raskaanliikenteen osuutta ei 
voi pitää erityisen poikkeavana verrattuna vastaavan kaltaisiin katuihin. 
Yhdistelmäajoneuvoja oli hieman keskimääräistä enemmän.

Reiherintiestä itään katu rakennetaan kokonaan uudestaan raitiotien 
rakentamisen yhteydessä, tämän hetken arvion mukaan vuosina 
2022−23. Sekä jalankululle että pyöräliikenteelle rakennetaan lopputi-
lanteessa koko katua kattavat erilliset yhteydet. Pyöräliikenteen järjes-
telyt tulevat olemaan baanatasoiset. Raitiotien ja liittymien rakentami-
nen tulevat jäsentämään katutilaa merkittävästi ja vastaamaan nykyisiä 
järjestelyitä paremmin muuttuvaan liikenteen kysyntään.  

Hidasteiden rakentaminen bussireitille on melko kallista ja edellyttää 
huolellista suunnittelua mm. kadun kuivatuksen varmistamiseksi. Li-
säksi hidasteet saattavat aiheuttaa tärinähaittaa lähikiinteistöille raskai-
den ajoneuvojen ajaessa hidasteen yli. Tärinäriskin arvioiminen vaatii 
lisäselvityksiä. Lähivuosille suunnitellun kadunrakentamisen vuoksi ei 
ole perusteltua vain lyhyeksi ajaksi rakentaa Koirasaarentielle hidastei-
ta, jotka rakentamisen yhteydessä joudutaan purkamaan.

Ajonopeuksiin vaikuttaminen ajoradan geometriaa tiukentamalla ei ole 
suositeltavaa, koska rakentamistoiminnasta johtuen kadulla on nor-
maalia tilannetta kookkaampia kuljetuksia. Nopeusrajoituksen sel-
keyttämiseksi ajorataan maalataan nopeusrajoitusta (40 km/h) osoitta-
via tiemerkintöjä. Lisäksi nopeusrajoituksen vaikutusta voidaan te-
hostaa siirrettävillä tai kiinteillä nopeusnäyttötauluilla. Sekä tiemerkin-
töjä että harkittuihin paikkoihin asennettavia nopeusnäyttötauluja li-
sätään Koirasaarentielle.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 46
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om minskning 
av biltrafiken på Stora Robertsgatan

HEL 2019-009099 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 Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska utreda på vilka sätt biltrafiken på Stora Robertsga-
tan kan minskas och gatan reserveras som en riktig gågata.

Stadsstyrelsen konstaterar att motordrivna fordon får på en gågata en-
dast föras till en fastighet som är belägen vid gågatan, om det inte finns 
någon annan farbar förbindelse till fastigheten. Även servicekörning på 
en gågata är tillåten, om detta anges med vägmärke.

På Stora Robertsgatan är servicetrafiken tillåten kl. 19–11 enligt följan-
de:

1) körning som berör underhåll eller vakthållning av fastigheten eller 
byggnaderna, lokalerna och anordningarna på fastigheten, då det är 
nödvändigt; 

2) distributionstrafik och transport av sådana varor som på grund av sin 
vikt eller av andra särskilda skäl inte kan förutsättas att bli burna; 
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3) transport av en person vars funktions- eller rörlighetsförmåga eller 
förmåga att orientera sig är begränsad på grund av ålder, skada eller 
sjukdom; 

4) transport av barn, då en person har fler än ett barn under sju år un-
der sin övervakning; 

5) hämtning och lämning av en kund med taxi; eller 

6) transport av ett fordon, då föraren är rörelsehindrad. 

Under övriga tider än de tillåtna tiderna för servicetrafiken får man bara 
köra till fastigheternas gårdar och all övrig motorfordonstrafik, taxi- och 
servicetrafiken medräknad, är förbjuden.

Genomfarten har ordnats så att den är enkelriktad och det går att köra 
till gatan bara från Annegatan. Gatans ändar mot Fredriksgatan och 
Georgsgatan stängs av med hjälp av körhinder så att pollarna i mitten 
av raden automatiskt sjunker då ett fordon avlägsnar sig från gågatan. 
De automatiska pollarna har installerats och de tas i bruk under våren.

Parkeringsövervakningen har intensifierat sin verksamhet på Stora Ro-
bertsgatan. Staden meddelar bestämmelserna om servicetrafiken och 
de tillgängliga lastningsplatserna. Förutom myndigheterna har också 
affärsidkarna och invånarna vid gatan en viktig roll. De kan i samband 
med transportbeställningar påminna om gågatan och påverka varuleve-
rantörernas praxis.

Nära Stora Robertsgatan finns det lastningsplatser på Fredriksgatan, 
Annegatan och Georgsgatan. På platserna är det förbjudet att stanna 
övriga än last- och paketbilar för lastning och avlastning vardagar kl. 7–
18 och lördagar kl. 9–15. I syfte att underlätta mattransporter med per-
sonbil har man kommit överens om att användningen av de tre last-
ningsplatser som ligger nära gågatan inte begränsas endast för last- 
och paketbilar utan de är tillåtna för alla fordon för lastning och avlast-
ning.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 84

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 630

HEL 2019-009099 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Iso Roobertinkatu on rakennettu kävelykaduksi 1983, jolloin se oli 
Helsingin ensimmäinen kävelykatu. Kadun peruskorjaus valmistui vuo-
den 2019 alussa. Luvaton moottoriajoneuvoliikenne kävelykadulla on 
ollut alusta lähtien ongelma, johon on yritetty vaikuttaa liikenne- ja ka-
tusuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja vuorovaikutuksen keinoin. 

Kävelykatua osoittava liikennemerkki (Tieliikennelaki 33 a § 5.5.2006) 
korostaa jalankulkijan oikeuksia. Lain mukaan kävelykadulla saa pyörä-
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illä, mutta kaikkien ajoneuvon kuljettajien tavoin myös polkupyöräilijän 
on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Moottorikäyttöistä ajoneu-
voa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiintei-
stölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöi-
sen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty 
lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huolto-
ajo on liikennemerkin mukaan sallittu. 

Peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa Iso Roobertinkatu nimettiin Il-
mastokaduksi, mikä tarjosi katusuunniteluun liittyvän vuorovaikutuksen 
ohella foorumin yhteistyöhön energiankulutuksen ja ympäristöpäästö-
jen vähentämiseksi kadun saneerauksen aikana ja sen jälkeen. Vuon-
na 2016 hyväksytyn katusuunnitelman ja liikenteen ohjaussuunnitel-
man mukaisesti huoltoliikenne kävelykadulla on sallittu kello 19-11 
välillä eli iltaisin, öisin ja aamupäivisin. Ajo on järjestetty yksisuuntai-
seksi ja kadulle voi ajaa vain Annankadun kautta. Fredrikinkadun ja Yr-
jönkadun puoleiset päät on suljettu ajoestein niin, että pollaririvin 
keskimmäiset tolpat laskeutuvat automaattisesti ajoneuvon poistuessa 
kävelykadulta. Automaattipollarien asennustyö on viivästynyt, mutta ne 
saadaan paikoilleen syksyn kuluessa. 

Huoltoajo on määritelty lainsäädännössä (lisäkilpi 872. ”Huoltoajo sal-
littu”):

1) kiinteistön, sillä olevien rakennusten, tilojen ja laitteiden huoltoon tai 
vartiointiin liittyvä ajo silloin, kun se on välttämätöntä;

2) jakeluliikenne sekä sellaisten tavaroiden kuljetus, joiden kantamista 
ei niiden painon tai muun erityisen syyn takia ole kohtuullista edellyttää;

3) sellaisen henkilön kuljetus, jonka toiminta- tai liikkumiskyky tai kyky 
suunnistautua on iän, vamman tai sairauden takia taikka muusta syystä 
rajoittunut;

4) lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi 
kuin yksi alle seitsemän vuoden ikäinen lapsi;

5) asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla; tai

6) ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Muulloin kuin huoltoajolle mahdollisina aikoina kävelykatua pitkin saa 
ajaa vain kiinteistöjen pihaan ja kaikki muu moottoriajoneuvoliikenne, 
myös taksi- ja huoltoliikenne, on kielletty. Tavanomaiset ruokalähettien 
kuljetukset eivät täytä huoltoajon määritelmää, koska ne eivät yleensä 
ole kohtuuttoman painavia kannettavaksi. Ellei kyseessä ole poik-
keuksellisen suuri lähetys esimerkiksi juhlatilaisuuteen, ruokalähettien 



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 246 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
12.02.2020

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

autot eivät kuulu kävelykadulle niinäkään aikoina jolloin huoltoajo on 
sallittu.  

Iso Roobertinkadun lähellä Fredrikinkadulla, Annankadulla ja Yrjönka-
dulla on lastausruudut, joissa on kielletty muiden kuin kuormaavien ja 
purkavien kuorma- ja pakettiautojen pysäyttäminen arkisin kello 7-18 ja 
lauantaisin 9-15. 

Pysäköinninvalvonta on tehostanut toimintaansa kävelykadulla. Iso 
Roobertinkadulla on annettu virhemaksuja lähes päivittäin, syyskuussa 
yhteensä 64 ja lokakuussa 45. Laittomasti huoltoajon varjolla pysäköi-
vien määrä on vaihdellut ja on ollut myös valvontakertoja sekä päiviä, 
jolloin virhemaksujen antamiseen ei ole ollut aihetta. 

Ruokalähettien aiheuttamasta häiriöstä on neuvoteltu toimintaa harjo-
ittavien yritysten kanssa ja todettu, että kuljettajilla on ollut virheellisiä 
tulkintoja kävelykadun liikennesäännöistä. Henkilöautolla toimitettavien 
ruokakuljetusten helpottamiseksi on sovittu, että kävelykadun lähellä 
olevaa kolmea lastausruutua ei rajoiteta vain kuorma- ja pakettiautojen 
käyttöön vaan niiden käyttö sallitaan kaikille kuormaaville ja purkaville 
ajoneuvoille. Kaupunki tiedottaa huoltoajoa koskevista säännöksistä ja 
käytettävissä olevista lastausruuduista mm. citylogistiikkaohjelmaan liit-
tyen. Viranomaisten ohella tärkeässä roolissa ovat kadun varren liikke-
enharjoittajat ja asukkaat, jotka voivat kuljetuksia tilatessaan muistuttaa 
kävelykadusta ja vaikuttaa tavarantoimittajien käytäntöihin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Silfverberg, yksikön päällikkö: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi
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§ 47
Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om parkbänkar 
till Antängen

HEL 2019-010081 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 Juhani Strandénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Juhani Strandén och 19 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska ordna tillräckligt med bänkar på Antängen i Gamlas, 
så att det ska vara möjligt att pausa och de äldre vågar gå ut och gå.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorns underhållstjänst pla-
cerar ut 2–3 nya bänkar på Antängen. Det slutliga antalet bänkar och 
deras placering avgörs i en parkplan för området, som utarbetas sena-
re.

Stadsmiljösektorn håller för tillfället på att utarbeta en områdesplan för 
Kårböle, och i det sammanhanget har man observerat att Antängens 
område är i behov av planering. I invånarenkäten som gjordes i sam-
band med områdesplanen lyftes Antängen fram som ett område som 
behöver utvecklas, och behovet av fler bänkar framgick.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 60

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Esitys

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 10.12.2019 § 649

HEL 2019-010081 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Puistonpenkkien lisääminen Antinniityn puistoon on kannatettavaa ja 
tärkeää. 
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Aloitteessa esitetään, että kaupungin strategian mukaisesti liikkumista 
tulee lisätä kaupungissa. Lisäämällä penkkejä Antinniityn puistoon tuet-
taisiin ikääntyvän väestön liikkumismahdollisuuksia. Vanhusten ja huo-
nokuntoisten liikunnan tukeminen tuo myös säästöjä kansanterveydel-
le. Aloitteessa todetaan lisäksi, että monet huonokuntoiset ja liikuntara-
joitteiset vanhukset eivät jaksa lähteä ulos liikkumaan, vaikka niin halu-
aisivatkin. Penkkien puuttuminen Kannelmäen Antinniityn puistossa he-
ikentää vanhusväestön mahdollisuuksia tulla puistoon kävelylle. Li-
säämällä penkkejä puistoon alueen vanhusväestön ulkoilumahdollisuu-
det parantuisivat penkkien tuomien lepopaikkojen myötä. 

Antinniityn puistoon asennetaan loppuvuoden 2019 aikana ylläpidon to-
imesta 2-3 kappaletta uusia penkkejä. Kaupunkiympäristön toimialalla 
on parhaillaan tekeillä Kaarelan aluesuunnitelma. Aluesuunnitelmassa 
Antinniityn puisto on tunnistettu suunnittelutarvealueeksi. Aluesuunni-
telman asukaskyselyssä Antinniitty nousi yhdeksi korjattavaksi ja ke-
hitettäväksi puistokohteeksi. Samassa kyselyssä tunnistettiin myös pu-
iston penkkien lisäämistarve.    

Akuuttiin puistopenkkien puutteeseen vastataan tämän syksyn aikana. 
Myöhemmin tehtävässä tarkemmassa puistosuunnittelussa ratkaistaan 
puiston penkkien lopullinen määrä ja sijoittuminen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi
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§ 48
Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om breddning 
av busshållplatserna vid Krämarvägen 11

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Juhani Strandén och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att busshållplatserna vid Krämarvägen 11 ska göras större/bredare 
för att det ska bli möjligt att passera fordon som står vid hållplatsen och 
att hållplatsernas läge samtidigt vid behov ska flyttas med några meter.

Stadsstyrelsen konstaterar att hållplatserna vid Krämarvägen utgör en 
del av den godkända trafikplanen som syftar till att förebygga genom-
farten, dämpa körhastigheterna, främja säkerheten och förbättra boen-
detrivseln vid gatan. Dessa mål har nåtts bra. Efter iståndsättningen av 
vägen har trafikmängderna och antalet personskador minskat. Stopp-
hållplatser har placerats i huvudsak på matargator.

Enligt samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT har stopphåll-
platserna på Krämarvägen inte besvärat busstrafikens smidighet.

Det är meningen att Vichtisvägens snabbspårväg i framtiden ska för-
längas via Krämarvägen till Kanteletarvägen. Enligt preliminära 
granskningar finns det inget utrymme för hållplatsfickor vid Krämarvä-
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gen 11 efter att spårvägen realiserats. Byggandet av spårvägarna och 
gatorna inleds enligt den nuvarande tidtabellen i mitten av 2020-talet.

Stadsmiljönämnden har lämnat ett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med nämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Juhani Strandénin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 61

HEL 2019-010082 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 10.12.2019 § 654

HEL 2019-010082 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupintielle toteutetut hidastinpysäkit ovat osa kaupunkisuunnit-
telulautakunnan 20.2.1997 hyväksymää liikennesuunnitelmaa, jonka 
tavoitteena oli ehkäistä Kaupintien läpiajoa, hillitä ajonopeuksia, edi-
stää turvallisuutta ja parantaa asumisviihtyisyyttä kadun varrella. Hi-
dastinpysäkkien lisäksi suunnitelma sisälsi Kaupintien keskiosan korot-
tamisen, nopeusrajoitusten alentamisen sekä kaksi kiertoliittymää. 

Suunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Kau-
pintien saneerauksen jälkeen sekä liikennemäärät ja henkilövahinko-
onnettomuudet ovat vähentyneet. Kaupintien liikennemäärä oli ennen 
suunnitelman toteuttamista lähes 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
nykyisin (vuoden 2018 laskenta) 10 000 – 11 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Vuosina 1991-1995 Kaupintiellä Vihdintien ja Näyttelijäntien 
välisellä osuudella sattui yhteensä 18 henkilövahinko-onnettomuutta, 
joista seitsemän jalankulkijoille ja kuusi pyöräilijöille. Vuosina 2014-
2018 vastaavat luvut olivat 8 henkilövahinko-onnettomuutta, joista neljä 
pyöräilijöille ja ei yhtään jalankulkijoille.

Hidastinpysäkkien tarkoitus on parantaa kaikkien kadunkäyttäjien tur-
vallisuutta. Niitä on rakennettu pääasiassa kokoojakaduille, joilla tavoi-
tellaan maltillisia ajonopeuksia ja turvallista ympäristöä. Ne myös vä-
hentävät kadun houkuttelevuutta läpiajoon. Hidastinpysäkki pakottaa 
autot hidastamaan tai pysähtymään bussin ollessa pysäkillä eivätkä 
nopeudet ehdi kasvaa liikaa muullakaan katuosuudella. Hitaammat 
ajonopeudet parantavat tutkitusti liikenneturvallisuutta, koska jarrutus-
matkat lyhenevät, autoilijan havainnointikyky paranee ja mahdollisen 
onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat lievempiä. Pysäkkileven-
nykset puolestaan mahdollistaisivat suuremmat ajonopeudet koko ka-
dulla. 

Helsingin seudun liikenteen -kuntayhtymän mukaan Kaupintien hi-
dastinpysäkit eivät ole haitanneet bussiliikenteen kulkua, mutta hen-
kilöautoille aiheutuu pieniä viivytyksiä. Bussiliikenteen ajoittainen hitaus 
Kaupintiellä johtuu muutakin liikennettä satunnaisesti hidastavista poik-
keustilanteista eikä hidastinpysäkeistä. Näin ollen pysäkkilevennysten 
rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Pelastusajoneuvoille ei ole mahdollista varata katuverkossa aina va-
paana olevaa kaistaa. Kaupintiellä väistämistilana toimii tarvittaessa 
pyörätien ja ajoradan välinen kiveys.

Tulevaisuudessa Vihdintien pikaraitiotien on tarkoitus jatkua Kaupintien 
kautta Kantelettarentielle. Alustavien tarkasteluiden mukaan raitiotien 
toteuttamisen jälkeen Kaupintie 11 kohdalla katutilaan ei mahdu pysäk-



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 253 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/24
12.02.2020

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

kisyvennyksiä. Raitioteiden ja katujen rakentamisen alkaminen on tällä 
hetkellä aikataulutettu 2020-luvun puoliväliin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Taina Toivanen, liikenneinsinööri: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
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§ 49
Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om servering av 
svinnmat från skolor i ungdomslokaler

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jenni Pajunen och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden i någon stadsdel ska prova att avgiftsfritt servera svinnmat 
från skolor i någon närliggande ungdomslokal på eftermiddagen.

Stadsstyrelsen konstaterar att ungdomsservicen utreder möjligheten att 
ordna ett prov enligt det som står i motionen i samarbete med fostrans- 
och utbildningssektorn samt affärsverket servicecentralen. Enligt kultur- 
och fritidsnämndens bedömning kan provet genomföras inom ramen 
för de befintliga anslagen som anvisats för ungdomsarbete. Fostrans- 
och utbildningssektorn kartlägger tillsammans med kultur- och fritids-
sektorn och servicecentralen sådana lämpliga skolor som ligger i när-
heten av ungdomslokaler och där provet kan genomföras.

Logistiken kring förvaring, förpackning och transport måste planeras 
noggrant och ungdomslokalen måste ha tillräcklig beredskap för att ta 
emot och förvara maten. Provet får inte orsaka skolans elever, perso-
nal eller verksamhet några säkerhetsrisker eller olägenheter. Det är 
viktigt att man fastställer förutsägbara tillvägagångssätt och fasta tidta-
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beller så att de unga hittar till svinnmaten. Noggrann planering minskar 
risken för att ungdomsgårdarna ska bli en ytterligare länk i bioavfallslo-
gistiken.

Försäljning och utdelning av överbliven skolmat har tidigare provats 
2014−2015 genom stadsfullmäktiges beslut. Av de aktörer som deltog i 
provet har familjehuset Ankkuri tagit i bruk matutdelningen som ett 
permanent tillvägagångssätt. Kökspersonalen på Herttoniemenrannan 
koulu packar ner överbliven mat i familjehuset Ankkuris transportlådor 
och kärl. Ankkuris personal hämtar maten på överenskommen tid och 
sköter utdelningen på sitt eget verksamhetsställe.

Unga är i allt högre grad intresserade av att minska matsvinn och även 
inom ungdomsarbetet är utnyttjande av svinnmat välbekant. Flera ung-
domsgårdar har köksverksamhet där ungdomsgårdarna hämtar över-
blivna råvaror från matbutiker och således stoppar råvarorna från att 
hamna i soporna. Verksamhetens mål är förutom att minska matsvinn 
även att stärka de ungas hantering av vardagen och att lära ut kunska-
per i matlagning.

Stadsstyrelsen har i ärendet fått utlåtanden från kultur- och fritids-
nämnden, fostrans- och utbildningsnämnden och direktionen för affärs-
verket servicecentralen. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med 
utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 85
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HEL 2019-009560 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

27.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 19.12.2019 § 45

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon valtuustoaloit-
teesta koskien koulujen hävikkiruuan tarjoamista nuorisotiloissa.

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos (Palvelukeskus Helsinki) 
on valmis laajentamaan kokeilua hävikkiruuan hyödyntämistä ja tarjo-
amista nuorisotilan yhteydessä omavalvonnan ja lainsäädännön puitte-
issa ja aloite on kannatettava.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa ruokapalvelut palveluntuotta-
jilta, pääosin palvelukeskusliikelaitokselta, joka vastaa ruoan val-
mistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan jakelusta.
Ylijäävän ruoan määrää pyritään nykyisellään vähentämään mm. hy-
vällä toiminnan suunnittelulla.

Ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen on 
useita toimenpiteitä ja kokeiluja, jotka liittyvät HNH-
toimenpideohjelmaan, erityisesti toimenpiteeseen 97 (vähennetään ru-
okahävikkiä). Tärkeää on varmistaa, että ylijäävän ruoan tarjoamisesta 
ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa esim. koulujen tai varhaiskasva-
tuksen toimipaikkojen käyttäjäasiakkaille tai toiminnalle. 

Kaupunginvaltuusto teki loppukeväästä 2014 päätöksen ylijääneen 
kouluruoan myynti- tai jakelukokeilusta. Kokeilu toteutettiin vuosina 
2014-2015. Kokeiluun osallistuneista toimijoista perhetalo Ankkurissa 
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ruoanjakelutoiminnasta on tullut pysyvä käytäntö. Herttoniemenrannan 
koulun keittiön henkilökunta pakkaa lounaan jälkeen linjastoon jääneen 
kuuman ylijäämäruoan ja mahdollisesti ylijääneen salaatin perhetalo 
Ankkurin kuljetuslaatikoihin ja astioihin. Ankkurin henkilökunta noutaa 
ruoat sovittuun aikaan ja hoitaa jakelun omassa toimipisteessään.

Nyt esitetyn kokeilun toteuttamiseksi kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
ala, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä Palvelukeskus Helsinki voivat 
kartoittaa sopivaa koulua ja nuorisotilaa, joissa kokeilun laajentamista 
voitaisiin toteuttaa. Kokeilun laajentaminen tulee suunnitella ja organi-
soida hyvin mm. ottaen huomioon ruokaturvallisuus ja, että ruoan säily-
tys- ja pakkauslogistiikka toteutetaan huolellisesti.

Lisäksi on huomioitava, että hävikkiruoan noutamisesta, sen tarjolle 
panosta (sisältäen tilat, laitteet, astiat) aiheutuvasta mahdollisesta työ-
stä yms. koituvat ylimääräiset kustannukset täytyy kattaa ruokaa hyö-
dyntävän tahon toimesta tai erillisellä määrärahalla.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 401

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nu-
orisotiloissa:

Toimiala tilaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut palvelun-
tuottajilta, pääosin Palvelukeskus Helsingiltä. Palveluntuottaja vastaa 
ruoan valmistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan myynti- 
tai jakelutoiminnasta sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja 
kustannuksista.

Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnassaan mahdollisimman 
pieneen ruokahävikkiin ja ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ruokapal-
veluissaan. Ylijäävää ruokaa voidaan osittain myös tarjota oikein säily-
tettynä seuraavana päivänä ruokalistan ruokien rinnalla.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan 
käytön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen, mikäli ylijäävän 
ruoan myynnistä ja tarjoilusta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa 
koulujen, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjäa-
siakkaille, henkilökunnalle ja toiminnalle. Palveluntuottajan tehtävä on 
ruoan valmistajana huolehtia ja vastata mahdollisen ylijäävän ruoan 
myynti- tai jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, valvonnasta ja 
turvallisuuden varmistamisesta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi kartoittaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Palvelukeskus Helsingin kanssa sopivia nuorisotilo-
jen läheisyydessä sijaitsevia kouluja, joissa pilotointi voitaisiin järjestää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.11.2019 § 180

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloite on kannatettava. 
Nuorisopalvelukokonaisuudella on halu aloittaa selvitys ja kokeilu kou-
lujen hävikkiruuan tarjoamiseksi nuorisotiloissa yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan sekä palvelukeskuksen kanssa. Tämä ko-
keilu on toteutettavissa nykyisten nuorisotyön määrärahojen puitteissa.

Nuoret ovat yhä laajemmin kiinnostuneita ruokahävikin vähentämisestä 
ja hävikkiruoan hyödyntäminen on tuttua myös nuorisotyössä. Tällä 
hetkellä useilla nuorisotaloilla on Nutakeittiö-toimintaa, joka perustuu 
nuorisopalvelukokonaisuuden ja HOK-Elannon yhteistyösopimukseen. 
Nutakeittiö-toiminnassa nuorisotaloihin noudetaan Alepa myymälöistä 
ruoka-aineita, jotka muuten päättyisivät jätteeksi. Toiminnan tavoittee-
na on ruokahävikin vähentämisen lisäksi vahvistaa nuorten arjen hallin-
taa ja opettaa ruuanlaiton taitoja.

Koulujen hävikkiruuan hyödyntäminen nuorisotaloilla tulee suunnitella 
hyvin. Ruoan säilytys- ja pakkauslogistiikka tulee olla hyvin organisoitu 
ja nuorisotaloilla tulee olla tarvittavat valmiudet ruuan vastaanottoon ja 
säilyttämiseen. Ennakoitavuus käytännöissä ja pysyvien aikataulujen 
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luominen ovat tärkeitä, jotta nuoret löytävät hävikkiruoan äärelle. Toi-
mintamallin huolellinen suunnittelu vähentää sitä mahdollista riskiä, että 
nuorisotaloista tulisi lisälenkki biojätelogistiikan ketjussa. 

Kun koulujen hävikkiruuan tarjoamista nuorisotiloilla selvitetään ja ko-
keillaan, niin toimintaan osallistuvien nuorten näkemyksiä tulee kuulla 
hankkeen eri vaiheissa. Myös tässä asiassa nuorilla tulee olla mahdol-
lisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 260 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/26
12.02.2020

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

§ 50
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ett försök med 
tvåårig förskoleundervisning

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden deltar i det pilotförsök med tvåårig förskoleundervisning som 
skrivits in i regeringsprogrammet.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden är redo att delta i pilotförsöket 
med tvåårig förskoleundervisning förutsatt att frågorna gällande lagen, 
läroplanerna och lärarnas behörighetsvillkor är lösta och att försöket 
förvaltas av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrel-
sen.

Enligt regeringsprogrammet utreds den tvååriga förskoleundervisning-
en som en del av förenhetligandet av förskoleundervisningen och ny-
börjarundervisningen. Utbildningsstyrelsens preliminära utredning kon-
staterar att man måste lösa frågorna gällande lagen, läroplanerna och 
lärarnas behörighetsvillkor innan den tvååriga förskoleundervisningen 
kan genomföras.

Förskoleundervisning är verksamhet i enlighet med lagen och förord-
ningen om grundläggande utbildning. Året innan läroplikten uppkom-
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mer ska barn enligt lagen delta i förskoleundervisning eller annan verk-
samhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. På 
femåriga barn tillämpas lagen om småbarnspedagogik. Gällande den 
tvååriga förskoleundervisningen måste man fastställa vilken lag barnen 
omfattas av i fortsättningen. Dessutom måste man bestämma om för-
skoleundervisningens läroplan eller planen för småbarnspedagogik ska 
följas och om man behöver göra tillägg i de nuvarande planerna.

Man måste även lösa om samma behörighetsvillkor ska gälla för per-
sonalen i den tvååriga förskoleundervisningen som i den nuvarande 
förskoleundervisningen. Det finns för närvarande stora utmaningar när 
det gäller att rekrytera lärare inom småbarnspedagogiken. Innan sta-
den deltar i försöket behövs åtgärder för att förbättra situationen.

Helsingfors stad deltar redan i undervisnings- och kulturministeriets och 
Utbildningsstyrelsens försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 
femåringar åren 2018–2020. Målet med försöket är att öka femåriga 
barns deltagande i småbarnspedagogiken och att utveckla små-
barnspedagogiken och servicehandledningen. Målet på lång sikt är att 
stärka den utbildningsmässiga jämlikheten och att höja graden av del-
tagande i småbarnspedagogiken.

I försöket med tvåårig förskoleundervisning vore det möjligt att betrakta 
hur barnets lärstig byggs upp från fem års ålder fram till nybörjarunder-
visningens andra årskurs. Under försöket kan man utveckla en enhetlig 
läroplan och verksamhetsmodeller, genom vilka barnets individuella lä-
rande stöds som ett samarbete mellan förskoleundervisningen och ny-
börjarundervisningen.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 63

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.12.2019 § 402

HEL 2019-009561 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuustoaloitteesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta:

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kaksivuotisen esiopetuksen toteutta-
mista selvitetään osana esiopetuksen ja alkuopetuksen kokonaisuuden 
yhtenäistämistä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Helsinki osallistuu 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Helsingissä on aloitettu lapsen opinpolun jatkumon kehittäminen var-
haiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen sekä esiope-
tuksen ja perusopetuksen välisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsen 
näkökulmasta tavoitteena on luoda mahdollisimman sujuva opinpolku, 
jossa minimoidaan lapsen siirtyminen eri toimipisteisiin. Lapsen koulu-
naloitusta helpotetaan esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöllä. 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa on mahdollista tarkastella lap-
sen opinpolun rakentumista aloittaen viisivuotiaista lapsista ja jatkaen 
alkuopetuksen toiselle luokalle. Kokeilun aikana voidaan kehittää yh-
tenäistä opetussuunnitelmaa ja toimintamalleja, joilla tuetaan lapsen 
yksilöllisiä oppimisen edellytyksiä esi- ja alkuopetuksen yhteistyönä. 
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Samalla lapsen tarvitsema oppimisen tuki voidaan tunnistaa varhai-
semmin ja siihen voidaan vastata pidemmällä aikavälillä.

Opetushallituksen tekemässä alustavassa selvityksessä kaksivuotises-
ta esiopetuksesta (2019:2a) todetaan, että kaksivuotisen esiopetuksen 
toteuttamisessa tulee ratkaista lakiin, opetussuunnitelmiin sekä opetta-
jien kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ennen sen toteuttamis-
ta.

Esiopetus on perusopetuslain (628/1998) ja -asetuksen (852/1998) 
mukaista toimintaa. Lain mukaan lapsen on osallistuttava vuotta ennen 
oppivelvollisuuden alkua esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet 
saavuttavaan toimintaan. Viisivuotiaiden lasten kohdalla noudatetaan 
varhaiskasvatuslakia. Kaksivuotisen esiopetuksen osalta tulee määri-
tellä, minkä lain piirissä jatkossa toimitaan. Lisäksi tulee arvioida, mikä 
on esiopetukseen osallistumisen velvoittavuus viisivuotiaiden kohdalla 
sekä oppivelvollisuuden merkitys ja sisältö. 

Esiopetus kuuluu oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) piiriin. 
Kaksivuotisen esiopetuksen toteutuessa tulee ratkaista, laajeneeko op-
pilashuolto viisivuotiaisiin lapsiin, jotka tällä hetkellä ovat terveydenhu-
oltolain mukaan neuvolapalvelujen piirissä. Lisäksi tulee tarkastella 
kaksivuotista esiopetusta lapsen tuen järjestämisen näkökulmasta.

Esiopetuksen opettajien kelpoisuudesta säädetään opetustoimen hen-
kilöstön kelpoisuudesta annetussa asetuksessa (986/1998), jonka mu-
kaan kelpoisia ovat varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suoritta-
neet tai luokanopettajaksi kelpoiset henkilöt. Mikäli siirrytään kaksivuo-
tiseen esiopetukseen, tulee ratkaista, noudatetaanko myös sen osalta 
samoja kelpoisuusvaatimuksia kuin esiopetuksessa nykytilanteessa. 

Laadukas varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka tarvitsee 
koulutetut opettajat. On tiedostettava pätevien varhaiskasvatuksen 
opettajien rekrytointiin liittyvät tämän hetkiset suuret haasteet. Ennen 
mahdolliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistumista tarvi-
taan toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi.

Viisivuotiaiden varhaiskasvatuksessa ohjaavana asiakirjana käytetään 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja Helsingin varhaiskasvatus-
suunnitelmaa. Esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuun-
nitelmaa esiopetusajan osalta ja varhaiskasvatussuunnitelmaa täyden-
tävän varhaiskasvatuksen osalta. Kaksivuotisen esiopetuksen osalta 
on määriteltävä, minkä opetussuunnitelman alaisuudessa toimitaan vai 
onko tarpeen tehdä lisäyksiä voimassa oleviin opetussuunnitelmiin. 

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valmis osallistumaan 
kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, kun lakiin, varhaiskasvatus- ja 



Helsingfors stad Protokoll 3/2020 264 (281)
Stadsfullmäktige

Ärende/26
12.02.2020

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

esiopetuksen opetussuunnitelmiin sekä opettajien kelpoisuusvaati-
muksiin liittyvät kysymykset ovat ohjaavien tahojen arvioimia, ja kokeilu 
on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen hallinnoima. 
Kokeilu voidaan toteuttaa osana lapsen opinpolun jatkumon rakenta-
mista. Kokeilun aikana olisi mahdollista tarkastella uudenlaisia tapoja 
esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen yhtenäisemmän opetussuunnitelman 
rakentamiselle.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

Hallitus käynnisti vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksut-
toman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilun tavoitteina on li-
sätä viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen sekä ke-
hittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palvelunohjausta. Pidem-
mällä aikavälillä tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon vahvistami-
nen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. 

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 17.4.2018 (§ 66), että 
viisivuotiaiden lasten varhaiskasvatus on maksutonta neljä tuntia pä-
ivässä. Helsinki on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushal-
lituksen viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen kokei-
lussa. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on tehnyt kokeilusta en-
simmäisen vaiheen selvityksen (16:2019), jonka mukaan viisivuotiaiden 
lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on kokeilukunnissa lisään-
tynyt. Opetushallituksen kokeilukunnilla teettämän kyselyn perusteella 
suhteellisesti suurinta kasvu on ollut Helsingissä (2,2 %). Selvityksessä 
kuitenkin todetaan, että viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja 
kaksivuotista esiopetusta tulee tarkastella erillisinä asioina.

Lapsivaikutukset

Lapsen oppimaan oppimisen taidot kehittyvät tavoitteellisessa ja suun-
nitelmallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lapsella on 
oikeus tavoitteelliseen ja pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Lapsi 
saa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kaverisuhteita, osallisuu-
den ja oppimisen kokemuksia vertaisryhmässä. Varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja alkuopetuksen välisellä tiiviillä yhteistyöllä helpotetaan 
lapsen opinpolun jatkumoa, jolloin erilaiset toimipiste-, laki- tai opetus-
suunnitelmamuutokset eivät ole lapsen tasapainoisen kasvun, kehityk-
sen ja oppimisen mahdollisuuksien hidastajina.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
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Henrietta Suomalainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 22795
henrietta.suomalainen(a)hel.fi
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§ 51
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-001924, 2020-0019254, 2020-001926, 2020-001928, 2020-001929, 2020-001930, 2020-001931, 2020-
001932, 2020-001933, 2020-001934

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara om ett museum 
för arkitektur och design till Helsingfors 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Sampo Terho m.fl. om utdelning av halkskydd 
för skor till seniorer 

 Motion av ledamoten Sampo Terho m.fl. om ordnande av evene-
mang för klassisk musik i Sibeliusparken

 Motion av ledamoten Matias Pajula m.fl. om trafikering med natt-
bussar vardagar också efter klockan två på morgonen

 Motion av ledamoten Jaana Pelkonen m.fl. om friluftskläder för 
daghemsanställda

 Motion av ledamoten Kati Juva m.fl. om utveckling av sysselsättnin-
gen och arbetsverksamheten för personer med utvecklingsstörning

 Motion av ledamoten Atte Harjanne m.fl. om användning av grön-
koefficienten i syfte att främja trivseln, anpassningen och naturens 
mångfald

 Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om säkerställande av tillgån-
gen på stödbostäder för eftervård

 Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om förbättring av sam-
lingslokalerna för invånarna i Gårdsbacka 

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om förbättring av ventila-
tionen på Nordsjö metrostation

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

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 ja 51 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 27, 28, 29, 30 ja 31 §: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.
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Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

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 on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 270 (281)
Kaupunginvaltuusto

12.02.2020

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan 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)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 32 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen
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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, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
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 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. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50 och 51 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

27, 28, 29, 30 och 31 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt
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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

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
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Faxnummer: 029 56 42079

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 skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:
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1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

32 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000
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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 i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften 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 i vilket ändring söks genom besvär, 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 inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
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lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Petrus Pennanen Mai Kivelä

Wille Rydman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 27.02.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 27.02.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


