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Kokousaika 09.09.2020 18:00 - 23:01

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
osittain etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

etänä
Vesikansa, Sanna apulaispormestari
Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted etänä
Arajärvi, Pentti etänä
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura etänä
Haglund, Mia
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harkimo, Joel etänä
Heinäluoma, Eveliina osittain etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
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Kaleva, Atte etänä
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan etänä
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna
Malin, Petra etänä
Meri, Otto etänä
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn osittain etänä
Niskanen, Dani etänä
Nygård-Peltola, Mia etänä

poistui 19:58, poissa: 199 - 216 §
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas etänä

saapui 18:30, poissa: 191 - 197 §
Vanhanen, Reetta osittain etänä
Vartiainen, Juhana etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna
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Väyrynen, Paavo etänä
poistui 22:28, poissa: 211 - 216 §

Yanar, Ozan
Hyttinen, Nuutti varajäsen

etänä
saapui 18:39, poissa: 191 - 197 §

Klemetti, Tapio varajäsen
etänä

Nuorteva, Johanna varajäsen
Pasanen, Amanda varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen

etänä
saapui 19:58, poissa: 191 - 198 §

Saares, Pauliina varajäsen
etänä

Sevander, Tomi varajäsen
etänä

Strandén, Juhani varajäsen
saapui 21:07, poissa: 191 - 200 §

Taipale, Kaarin varajäsen
etänä

Tamminen, Lilja varajäsen
etänä

Turkkila, Matias varajäsen
poistui 21:07, poissa: 201 - 216 §

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Laine, Hanna erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Andersson, Henrik kielenkääntäjä

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
191-198 §, osa 208 §, 209-216 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
199-207 §, osa 208 §

Pöytäkirjanpitäjä
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Antti Peltonen hallintopäällikkö
191-198 §, osa 202 §, 203-216 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
199-201 §, osa 202 §
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Tid 09.09.2020 18:00 - 23:01

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande

delvis på distans
Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande

på distans
Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

på distans
Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted på distans
Arajärvi, Pentti på distans
Aro, Katju på distans
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi på distans
Diarra, Fatim på distans
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura på distans
Haglund, Mia
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harkimo, Joel på distans
Heinäluoma, Eveliina delvis på distans
Holopainen, Mari på distans
Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Jalovaara, Ville på distans
Juva, Kati på distans
Järvinen, Jukka på distans
Kaleva, Atte på distans
Karhuvaara, Arja
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Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan på distans
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna
Malin, Petra på distans
Meri, Otto på distans
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija på distans
Månsson, Björn delvis på distans
Niskanen, Dani på distans
Nygård-Peltola, Mia på distans

avlägsnade sig 19:58, frånvarande: 
199 - 216 §

Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas på distans

anlände 18:30, frånvarande: 191 - 
197 §

Vanhanen, Reetta delvis på distans
Vartiainen, Juhana på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna
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Väyrynen, Paavo på distans
avlägsnade sig 22:28, frånvarande: 
211 - 216 §

Yanar, Ozan
Hyttinen, Nuutti ersättare

på distans
anlände 18:39, frånvarande: 191 - 
197 §

Klemetti, Tapio ersättare
Nuorteva, Johanna ersättare
Pasanen, Amanda ersättare

på distans
Rissanen, Laura ersättare

på distans
anlände 19:58, frånvarande: 191 - 
198 §

Saares, Pauliina ersättare
på distans

Sevander, Tomi ersättare
på distans

Strandén, Juhani ersättare
anlände 21:07, frånvarande: 191 - 
200 §

Taipale, Kaarin ersättare
på distans

Tamminen, Lilja ersättare
på distans

Turkkila, Matias ersättare
avlägsnade sig 21:07, frånvarande: 
201 - 216 §

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Laine, Hanna specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Andersson, Henrik translator

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
191-198 §, delvis 208 §, 209-216 §
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Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
199-207 §, delvis 208 §

Protokollförare

Antti Peltonen förvaltningschef
191-198 §, delvis 202 §, 203-216 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
199-201 §, delvis 202 §
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§ Asia

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

192 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

193 Asia/3 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen 
valinta
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

194 Asia/4 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

195 Asia/5 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

196 Asia/6 Myynti- ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Länsi-
satama, Ruoholahti, KTY tontti 20798/1)
Försäljnings- och arrendeprinciper för en tomt för verksamhetsbygg-
nader (Västra hamnen, Gräsviken, KTY-tomten 20798/1)

197 Asia/7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sosiaalitointa ja terveydenhuol-
toa palvelevan korttelialueen tontille sekä autopaikkatontille (Suutarila 
ja Herttoniemi)
Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för byggnader för 
social verksamhet och hälsovård och för en bilplatstomt  (Skoma-
karböle och Hertonäs)

198 Asia/8 Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 
12629), Lapinlahdenkatu 16
Detaljplaneändring för Maria campus för tillväxtföretag (nr 12629), 
Lappviksgatan 16

199 Asia/9 Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kieltämisestä 
kaupungin vuokra-asunnoissa
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om förbud mot överlå-
telse av hyresrätt för stadens hyresbostäder

200 Asia/10 Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattami-
sesta sukupuolineutraaleiksi
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala rese-
kort och blanketter

201 Asia/11 Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta kiinteistöjen 
huoltopyynnöille
Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om en gemensam ka-
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nal för servicebegäran för fastigheter

202 Asia/12 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten tilanteen pa-
rantamisesta
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om förbättring av 
regnbågsungdomarnas situation

203 Asia/13 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta toiminnasta 
kaupungin tiloissa
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om politisk 
ungdomsverksamhet i stadens lokaler

204 Asia/14 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syrjimättömyy-
destä
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om icke-
diskriminering under prao-perioder

205 Asia/15 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaamisen kitkemi-
sestä
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om utrens-
ning av skolmobbning

206 Asia/16 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen opetuksen 
lisäämisestä
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om ökning av 
undervisningen på engelska

207 Asia/17 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysioterapeuttien palk-
kaamisesta kouluihin
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om anställning av 
fysioterapeuter till skolor

208 Asia/18 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämisestä lukiois-
sa
Den av ledamoten Anna Vuorijoki väckta motionen om ordnande av 
särskilt stöd under gymnasiestudier

209 Asia/19 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaareen
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en övertryckshall 
till Drumsö

210 Asia/20 Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnostamisesta tai 
korvaamisesta
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om restaurering eller 
utbyte av Havis Amanda

211 Asia/21 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesilii-
kuntatiloista
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Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om lokaler för vat-
tenmotion till Forsby seniorcenter

212 Asia/22 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilaiden lääke-
hoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om sjukhusbe-
sök för medicinering för patienter som bor hemma

213 Asia/23 Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin kiinni-
tettävistä liukuesteistä
Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om utdelning av 
halkskydd för skor till seniorer

214 Asia/24 Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työ-
toiminnan kehittämisestä
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om utveckling av sys-
selsättningen och arbetsverksamheten för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning

215 Asia/25 Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuudes-
ta
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om tillgången på 
stödbostäder för eftervård

216 Asia/26 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 191
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu 
seuraavat varavaltuutetut:

 Terhi Koulumies, tilalle Tapio Klemetti
 Osmo Soininvaara, tilalle Johanna Nuorteva
 Maria Ohisalo, tilalle Lilja Tamminen
 Kaisa Hernberg, tilalle Amanda Pasanen
 Atte Harjanne, tilalle Pauliina Saares
 Ilkka Taipale, tilalle Tomi Sevander
 Tuula Haatainen, tilalle Kaarin Taipale
 Mari Rantanen, tilalle Matias Turkkila

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Jussi Niinistö
 Thomas Wallgren

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.

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
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 192
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Petrus Pennanen ja Silja 
Borgarsdóttir Sandelin sekä varalle valtuutetut Kati Juva ja Jukka Jär-
vinen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Petrus Pennanen ja Silja Borgarsdóttir Sandelin sekä 
varalle valtuutetut Kati Juva ja Jukka Järvinen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 193
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäse-
nen valinta

HEL 2020-009101 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Maarit Fredlundille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Ragna Moshagenin Joonas Leppäsen henkilökohtaiseksi va-
rajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaos-
toon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Anna Vuorjoen eh-
dotuksesta Ragna Moshagenin Joonas Leppäsen henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaos-
toon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 30.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Maarit Fredlundin (Vas.) 7.6.2017 § 266 va-
rajäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 
vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Maarit Fredlund pyytää 
30.7.2020 eroa kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaos-
ton varajäsenen luottamustoimesta 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.

Hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan ruotsinkieliseen jaostoon valittavan henkilön tulee kuulua ruotsin-
kieliseen kieliryhmään.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 30.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Ruosinkielinen jaosto
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Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 479

HEL 2020-009101 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Maarit Fredlundille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan ruotsinkieliseen jaostoon 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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§ 194
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-008638 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Mikko Värtölle eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamus-
toimesta ja

 valitsi Jari J. Marjasen 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

Liitteet

1 Eroilmoitus 7.7.2020

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 Mikko Värtön (Vihr.) kärä-
jäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mikko 
Värtö pyytää 7.7.2020 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoi-
mesta 30.8.2020 alkaen saavutettuaan lautamiehen eroamisiän.
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

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

Liitteet

1 Eroilmoitus 7.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 453

HEL 2020-008638 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Mikko Värtölle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Jari J. Marjasen käräjäoikeuden lautamieheksi 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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§ 195
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2020-008546 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Julia Janssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Päivi Meroksen käräjäoikeuden lautamieheksi 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 3.7.2020

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 Julia Janssonin (Vihr.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. Julia Jansson pyytää 3.7.2020 eroa käräjäoikeu-
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den lautamiehen luottamustoimesta työtehtäviin liittyvistä syistä joh-
tuen.

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

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushen-
kilö.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 3.7.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 478

HEL 2020-008546 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Julia Janssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Päivi Meroksen käräjäoikeuden lautamieheksi 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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§ 196
Myynti- ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 
(Länsisatama, Ruoholahti, KTY tontti 20798/1)

HEL 2020-006791 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 
20798/1 myynti- ja vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 20798_1_270520
2 Asemakaava_voimassa_12597
3 Maanvuokrasopimuksen_vähennykset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 7.5.2018, 25 § päättänyt vara-
ta noin 5200 m²:n suuruisen alueen Ruoholahdesta NCC Property De-
velopment Oy:lle 31.12.2020 saakka toimistohankkeen suunnittelua 
varten. Alue sijaitsee Ruoholahdessa K. A. Fagerholmin aukiolla (katu- 
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ja liikennealue). Hankkeen suunnittelu on edennyt varauspäätöksen 
mukaisesti ja sille on haettu rakennuslupaa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa 6.5.2020 voimaan tullut asemakaava nro 12597. 
Tontti on asemakaavassa osoitettu toimitilarakentamisen korttelialu-
eeksi (KTY). Asemakaavassa tontin rakennusoikeus on 22 200 k-m² 
toimistotilaa, jonka lisäksi on toteutettava vähintään 800 k-m² liiketilaa.

Asemakaavan ote on liitteenä 2.

Vuokraus- ja myyntiperiaatteet

Tontti on tarkoitus vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 
osto-oikeuksin tai myydä. Maanvuokrasopimus alkaa myöhemmin pää-
tettävästä ajankohdasta alkaen ja on voimassa 31.12.2080 saakka.

Tontin myyntihinta ja vuosivuokra määrätään pitäen perusteena viralli-
sen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa 
36,62 euron kerrosneliömetrihintaa (nykyarvo noin 720 €/k-m²) toimis-
torakennusoikeuden osalta ja 27,47 euron kerrosneliömetrihintaa (ny-
kyarvo noin 540 €/k-m²) liikerakennusoikeuden osalta.

Arvonmäärityksessä on käytetty kahden ulkopuolisen asiantuntijan an-
tamaa arviolausuntoa. Asemakaavan mukaisen kerrosalan ja edellä 
mainittujen hintojen perusteella tontin vuosivuokra on noin 820 000 eu-
roa ja myyntihinta noin 16,4 miljoonaa euroa. Lausunnot ovat oheisma-
teriaalissa.

Edellä mainitusta alueen markkina-arvon mukaisista rakennusoikeuk-
sien hinnoista voidaan vähentää tontin erityispiiteistä johtuvia normaa-
lista rakentamiseen verrattuna poikkeavia rakennuskustannuksia sekä 
tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen kustannuksia. 

Muun muassa johtosiirtoihin tarvittavan kaivannon toteuttamisessa 
saavutetaan merkittäviä säästöjä, kun kaivanto tehdään osana muita 
tontin rakentamistöitä. Muita normaalista poikkeavia kustannuksia ai-
heuttavat muun muassa väestönsuojan sisäänkäynnin siirto, raitiolinjo-
jen purku, poikkeava patoamiskorkeus, Rumba-patsaan siirto sekä py-
säköintilaitoksen hissit. Kustannukset huomioiden tontin myyntihinta tu-
lee olemaan noin 14,5 miljoonaa euroa (630 €/k-m²). 

Lista vähennyksistä on liitteenä 3.

Lyhytaikainen vuokraus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 15 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
09.09.2020

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

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.6.2020, 360 § päättänyt oikeuttaa 
yritystonttitiimin päällikön vuokraamaan tontin enintään 30 vuodeksi, 
jotta hankkeen rakennustöiden aloittaminen on mahdollista ennen kau-
punginvaltuuston päätöstä vuokraus- ja myyntiperiaatteista.

Tontin luovuttaminen

Tontti on tarkoitus luovuttaa vuokralaiselle kaupunginhallituksen 
1.4.2019, 220 § päättämien tontinluovutusta koskevien yritystonttien 
luovutusta koskevien linjausten mukaisesti myymällä tai vuokraamalla 
osto-oikeuksin.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuok-
rausperiaatteet. Kaupunginvaltuusto päättää kiinteän omaisuuden luo-
vuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta ylittää 10 
miljoonaa euroa (HS 7 luku 1 § 6 kohta).

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on sen jälkeen kun kaupunginval-
tuusto on vahvistanut myynti- ja vuokrausperiaatteet oikeuttaa tontti-
päällikkö tai tämän valtuuttama myymään tai vuokraamaan tontti osto-
oikeuksin kaupunginvaltuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 20798_1_270520
2 Asemakaava_voimassa_12597
3 Maanvuokrasopimuksen_vähennykset

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Varauksensaaja Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 480

HEL 2020-006791 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 
20798/1 myynti- ja vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 360

HEL 2020-006791 T 10 01 01 02

K.A. Fagerholmin kuja

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 20798/1 vuokraus- ja 
myyntiperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. 

 Tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan vuokraamaan tai 
myymään tontti 20798/1.

B



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 17 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
09.09.2020

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

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 oikeuttaa yritystonttitiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdo-
tuksessa A mukaisen tontin kohdan A liitteessä 1 esitetyin periaat-
tein enintään 30 vuodeksi riippumatta tonteille asemakaavan muu-
toksessa osoitetusta kerrosalamäärästä. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että näin mahdollisesti päätettyjä vuokrauksia jatketaan, mikäli 
kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuksessa A tarkoi-
tetut vuokrausperiaatteet.

 oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen 
valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puo-
lesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen 
vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(vuokraustunnus L1120-129)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 197
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sosiaalitointa ja terveyden-
huoltoa palvelevan korttelialueen tontille sekä autopaikkatontille 
(Suutarila ja Herttoniemi)

HEL 2020-006233 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin Suutarilassa sijaitsevan sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontin (YS) 
40094/14 ja Herttoniemessä sijaitsevan autopaikkatontin (LPA) 
43157/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 YS-tontti 40094/14, sijaintikartta ja ote asemakaavasta
3 LPA-tontti 43157/2, sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Suutarilassa sijaitsevalle sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan 
korttelialueen tontille (YS) 40094/14 on tarkoitus toteuttaa ARA-
hankkeena pitkäaikaisella korkotukilainalla sekä erityisryhmien inves-
tointiavustuksella tuetun asumisen asumisyksikkö. Tontti 40094/14 on 
vuokrattu lyhytaikaisesti Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutaloille raken-
nusluvan hakemista ja maanrakennustöiden suorittamista varten. 

Kaupunginvaltuusto on 11.3.2020, 85 § vahvistanut vuokrausperiaat-
teet Herttoniemessä sijaitsevalle asuntotontille 43124/4 (AK). Asunto-
tontin 43124/4 autopaikkoja on tarkoitus sijoittaa osin myös viereiselle 
autopaikkatontille 43157/2 (LPA), mutta sille ei ole vahvistettu vuok-
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rausperiaatteita. Asuntotontin 43124/4 rakentaminen on jo alkanut, jo-
ten myös LPA-tontille 43157/2 pitää vahvistaa vuokrausperiaatteet.

Esittelijän perustelut

Suutarilan YS-tontti 40094/14

Asemakaavatiedot

Alueella on voimassa vuonna 1988 voimaan tullut asemakaava nro 
9419, jonka mukaan tontti on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palve-
levien rakennusten korttelialue (YS). Tontin rakennusoikeus on 2 400 
k-m².

Tontin pinta-ala on 6 159 m² ja sen osoite on Siltakyläntie 11 ja Pallo-
mäentie 1. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 23.1.2020.

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 2.

Tontille toteutettava hanke

Kaupunki omistaa tontilla sijaitsevan huonokuntoisen rakennuksen. 
Rakennuksessa on toiminut 31.5.2019 päättyneellä vuokrasopimuksel-
la Suoja-Pirtti ry:n hoitokoti Sillanpirtti. Siltapirtti on 49-paikkainen päih-
dehuollon kuntouttava asumispalvelu. 

Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutalojen tarkoituksena on purkaa tontilla 
sijaitseva huonokuntoinen rakennus ja rakentaa tontille kaksikerroksi-
nen 31-paikkainen tuetun asumisen yksikkö pitkäaikaisasunnottomille, 
johon tulee huoneenvuokralaiseksi Suoja-Pirtti ry. 

Edellä kuvatun ensimmäisen vaiheen lisäksi Y-Säätiö on alustavasti 
suunnitellut hankkeeseen toisen vaiheen, jossa tontille toteutettaisiin li-
sää asukaspaikkoja asumisyksikölle sekä valtion tukemia vuokra-
asuntoja. Toisen vaiheen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutos-
ta ja sen lainvoimaiseksi tuloa.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus on 8.4.2019, 245 § päättänyt varata tontin 40094/14 
Y-Säätiö sr:lle kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksi-
kön sekä valtion korkotukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 
31.12.2020 saakka mm. seuraavin ehdoin:

 Tontille toteutetaan tuetun asumisen asumisyksikkö, johon tulee 31 
(+10) asukaspaikkaa sekä valtion tukemia vuokra-asuntoja. Hanke 
tulee toteuttaa kokonaisuudessaan ARA-hankkeena pitkäaikaisella 
korkotukilainalla sekä erityisryhmien investointiavustuksella.
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 Varausaikana varauksensaajan on neuvoteltava kaupungin (raken-
netun omaisuuden hallinta) kanssa sopimus tontilla sijaitsevan ra-
kennuksen luovutus- ja purkamisehdoista.

Lyhytaikainen vuokraus

Kaupunkiympäristön toimialan asuntotonttitiimin päällikkö päätti 
13.3.2020, 62 § vuokrata tontin 40094/14 Kiinteistö Oy Y-Säätiön Pal-
velutaloille rakennusluvan hakemista ja maanrakennustöiden suoritta-
mista varten ajalle 16.3.2020–15.3.2021. 

Vuokrausperiaatteet

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontin 
40094/14 (YS) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen 
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana 
kerrosneliömetrihintana valtion korkotukemana (pitkä korkotuki) toteu-
tettavan vuokra-asuntotuotannon osalta 28 euroa (nykyarvo noin 552 
euroa/ind. 1973).

Vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavan 
asumisyksikön rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on 
maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen ra-
kentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvistä (korkotukea). 
Näin hinnoittelu vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) vahvistamia hintakäyriä. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asun-
totontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennalli-
sesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan. Koska asumisyksikköön on tarkoitus toteuttaa asuntoja, jotka 
sisältävät keittiön ja wc:n, rinnastetaan toiminta normaaliin asumiseen.

Vuokralaisen mahdollisesti saama taloudellinen etu on EU:n valtiontu-
kisääntelyn näkökulmasta hyväksyttävää, sillä sosiaaliseen asuntotuo-
tantoon myönnettävät ARA:n korkotuki ja erityisryhmien investointia-
vustus ovat EU:n valtiontukisääntöjen kannalta yleisiin taloudellisiin tar-
koituksiin liittyvistä palveluista maksettavia valtiontukia (niin sanottuja 
SGEI-tukia), jotka ovat yhteismarkkinoille soveltuvia. Tontin luovuttami-
nen ARA:n tukemaan asuntotuotantoon käypää markkinahintaa alem-
malla hinnalla luetaan SGEI-tueksi ARA-tuen liitännäisenä.

Herttoniemen LPA-tontti 43157/2

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuuston 13.12.2017, 458 § hyväksymän ja 2.2.2018 lain-
voimaiseksi tulleen asemakaavan muutoksen nro 12444 (Herttoniemen 
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sairaalan alue) mukaan tontti 43157/2 kuuluu autopaikkojen korttelialu-
eeseen (LPA). 

Tontille on osoitettu asuntotontin 43124/4, lähipalvelurakennusten ton-
tin 43157/1 sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta palvelevia auto-
paikkoja. Tonttia 43157/2 ei vielä ole merkitty rekisteriin. 

Sijaintikartta ja ote asemakaavasta ovat liitteenä 3.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019, 446 § varata tontin 43124/4 T2H 
Rakennus Oy:lle hintakontrolloitujen omistusasuntojen suunnittelua 
varten 31.12.2021 saakka mm. seuraavin ehdoin:

 Tontin 43124/4 pysäköintipaikat tulee toteuttaa tonteille 43124/4 ja 
43157/2 (LPA).

Autopaikkatonttia 43157/2 (LPA) ei ole erikseen varattu.

Vuokrausperiaatteet

Pysäköintitontin vuosivuokra esitetään vakiintuneen käytännön mukai-
sesti määrättävän pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana tonttineliömetrihintana 
1 euroa (nykyarvo 19,73 euroa / ind. 1973). 

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 YS-tontti 40094/14, sijaintikartta ja ote asemakaavasta
3 LPA-tontti 43157/2, sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 482

HEL 2020-006233 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Suutarilassa sijaitsevan sosi-
aalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontin (YS) 
40094/14 ja Herttoniemessä sijaitsevan autopaikkatontin (LPA) 
43157/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 289

HEL 2020-006233 T 10 01 01 02

Siltakyläntie 11, Siilitie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsin-
gin Suutarilassa sijaitsevan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
van korttelialueen tontin (YS) 40094/14 ja Herttoniemessä sijaitsevan 
autopaikkatontin (LPA) 43157/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan 
31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jenna Pirtilä (tontti 40094/14), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
Jessina Haapamäki (tontti 43157/2), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 198
Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 
12629), Lapinlahdenkatu 16

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 
4170 sekä katualueiden ja 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualueiden 
asemakaavan muuttamisen 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun 
piirustuksen nro 12629 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 4176. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

 Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto toivoo, että selvitetään 
mahdollisuudet ottaa huomioon vieressä sijaitsevan Ressun pe-
ruskoulun ja lukion (tontti 167) oppilaiden liikkuminen ja välitun-
tien vietto alueella siten, että Baanan eteläpäädyssä olisi tarjolla 
noin 500 nuoren käyttöön mahdollisuudet liikuntaan ja ajanviet-
toon. Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet varmis-
taa, että Baanaa pitkin liikkuminen on sujuvaa ja turvallista Res-
sun peruskoulun uuden ja vanhan koulurakennuksen välillä 
myös alueen rakentamisen aikana. (Johanna Nuorteva)

  
 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 

Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentami-
seen Marian kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien paran-
tamiseksi. (Hannu Oskala)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Johanna Nuorteva ehdotti valtuutettu Mari Holopaisen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto toivoo, että selvitetään 
mahdollisuudet ottaa huomioon vieressä sijaitsevan Ressun pe-
ruskoulun ja lukion (tontti 167) oppilaiden liikkuminen ja välitun-
tien vietto alueella siten, että Baanan eteläpäädyssä olisi tarjolla 
noin 500 nuoren käyttöön mahdollisuudet liikuntaan ja ajanviet-
toon. Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuudet varmis-
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taa, että Baanaa pitkin liikkuminen on sujuvaa ja turvallista Res-
sun peruskoulun uuden ja vanhan koulurakennuksen välillä 
myös alueen rakentamisen aikana.

Valtuutettu Hannu Oskala ehdotti valtuutettu Jussi Chydeniuksen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentami-
seen Marian kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien paran-
tamiseksi.

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Johanna Nuortevan 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet 
varmistaa riittävät varhaiskasvatuksen tilat varmistaen myös 
englanninkielisen varhaiskasvatuksen saatavuus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Johanna Nuorten ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto toivoo, että sel-
vitetään mahdollisuudet ottaa huomioon vieressä sijaitsevan Ressun 
peruskoulun ja lukion (tontti 167) oppilaiden liikkuminen ja välituntien 
vietto alueella siten, että Baanan eteläpäädyssä olisi tarjolla noin 500 
nuoren käyttöön mahdollisuudet liikuntaan ja ajanviettoon. Valtuusto 
toivoo, että selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että Baanaa pitkin 
liikkuminen on sujuvaa ja turvallista Ressun peruskoulun uuden ja van-
han koulurakennuksen välillä myös alueen rakentamisen aikana.   
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 62
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika 
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Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, 
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Kork-
kula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina 
Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 21
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Juha Hakola, 
Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sei-
ja Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto Rau-
tava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Lilja Tamminen, 
Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Mia Nygård-Peltola

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Johanna Nuortevan ehdotta-
man toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Hannu Oskalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet Ruoholahden metroaseman itäisen sisäänkäynnin rakentami-
seen Marian kasvuyrityskampuksen liikenneyhteyksien parantamiseksi. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eveliina Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
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Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasi-
ma Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo St-
ranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Sami Muttilainen

Tyhjä: 8
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Ville Jalovaara, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Mia Nygård-Peltola

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Hannu Oskalan ehdottaman 
toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suudet varmistaa riittävät varhaiskasvatuksen tilat varmistaen myös 
englanninkielisen varhaiskasvatuksen saatavuus.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Eveliina Heinäluoma, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johan-
na Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Sampo Terho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar
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Ei-äänet: 3
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Otto Meri

Tyhjä: 41
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi 
Halla-aho, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Kos-
kinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu Os-
kala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaa-
vuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen

Poissa: 3
Harry Bogomoloff, Mia Nygård-Peltola, Risto Rautava

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019, muu-
tettu 9.6.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019, 
muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)
4 Vuorovaikutusraportti 26.11.2019, täydennetty 2.6.2020, liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2
8 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
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kus van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy
Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Marian entistä sairaala-
aluetta osoitteessa Lapinlahdenkatu 16, korttelissa 4170 ympäröivine 
katualueineen sekä Baanan eteläosaa. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän toimitilatäydennysrakentami-
sen ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Tavoitteena on, 
että alueen pohjoisosassa toimiva Maria 01 startup -alue kehittyy ja 
laajenee kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurimmaksi 
kasvuyrityskampukseksi. Alueen eteläosan korttelialueelta on vuonna 
2020 varattu toimitilatontit YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen 
suunnittelua varten.

Alueen historia ja kulttuuriympäristöarvot säilyvät pohjoisosassa, jossa 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojellaan ja rakennuksil-
le määritellään uusi käyttö osana koko alueen laajuista kasvuyritys-
kampusta. Eteläosalla sijaitsevat vanhat sairaalarakennukset on suun-
niteltu siirrettäväksi. Osalle rakennuksista osoitetaan kaavassa siirret-
tävän rakennuksen paikka kaava-alueelta ja kaksi rakennuksista suun-
nitellaan siirrettäväksi niille osoitettavaan uuteen paikkaan Itä-Pakilan 
Toivolan alueelle, jossa on ennestään vanhaa rakennuskantaa ja joka 
tarjoaa rakennuksille niille soveltuvan ympäristön. Toivolan alueelle on 
vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaa rakennusten siirtämi-
sen. Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus asettaa virallisesti näh-
täville syksyllä ja tarkistettu ehdotus tuoda lautakunnan käsittelyyn lop-
puvuodesta 2020. Asemakaava voisi olla lainvoimainen aikaisintaan 
keväällä 2021, jolloin rakennuksille voitaisiin hakea rakennuslupaa. 
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Rakennukset on tavoitteena siirtää ja pystyttää kaupungin toimesta uu-
delle paikalleen ja myydä uudelle omistajalleen viimeistelemättöminä.

Nyt käsittelyssä olevalle Marian entiselle sairaala-alueelle on suunnitel-
tu uutta toimitilakerrosalaa 51 320 k-m². Tähän ei ole laskettu mukaan 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 20 300 k-m2:n 
suuruisen kerrosalan muuttamista toimitilakäyttöön. Tonttien keskimää-
räinen tehokkuusluku on e = 3,1. Työpaikkamäärän lisäys on noin 
3 500 työpaikkaa.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus 
nro 7014), jonka mukaan Mechelininkadun pyöräilyn yhteydet sujuvoi-
tuvat ja entisen sairaala-alueen poikki avataan uusia jalankulun ja pyö-
räilyn yhteyksiä.

Lapinlahdentien jatkoksi Mechelininkadun yli tutkittiin kahta vaihtoeh-
toista mahdollisuutta tehdä suojatie: joko suojatieyhteys keskisaarek-
keella tai suojatie ilman keskisaareketta. Molemmat vaihtoehdot tuotti-
vat tarkastelun perusteella joko turvattomia liikennejärjestelyjä tai Mec-
helininkadun liikenteen merkittävää sujuvuuden heikkenemistä. Suoja-
tien tarvetta on perusteltua tarkastella tarkemmin siinä vaiheessa, kun 
Lapinlahden alue mahdollisesti kehittyy tulevaisuudessa ja jalankulun 
uusien yhteyksien tarve kasvaa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kantakau-
punkiin syntyy uusi, kaikilla kulkumuodoilla saavutettavissa oleva tiivis 
yritysalue, joka tarjoaa edellytykset kasvuyritystoiminnan tarpeisiin ja 
samalla kaupunkilaisille avoimia palveluja. Uusi toiminta mahdollistaa 
pohjoisosan arvorakennusten säilymisen rakennussuojelutavoitteiden 
mukaisessa käytössä, mutta valitettavasti eteläosan avointa sairaala-
miljöötä ei tässä suunnitteluratkaisussa voida säilyttää. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että sen kautta kehitetään keskustan elinvoimaisuutta tuo-
malla alueelle uutta yritystoimintaa, kaupallisia palveluita ja tapahtuma-
tarjontaa. Samalla parannetaan liikkumisen sujuvuutta ja kestävien kul-
kumuotojen osuutta. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on keskusta-
aluetta merkinnällä C2 eli kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Elinkeinojaosto päätti 19.11.2018 alueen varaamisesta YIT Talo Oy:lle 
ja Kevalle kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämis-
tä varten ja 3.2.2020 tonttien varaamisesta samoille tahoille kasvuyri-
tyskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaa-
vatontit 4176/1–3).
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijoittuu Helsingin historiallisen kivikaupungin länsireunaan ja ra-
jautuu Mechelininkadun toisella puolella avoimeen ja puistomaiseen 
Hietaniemen hautausmaat -nimiseen RKY- eli valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Alueen pohjoisosa rajautuu 
katutilaan Kampille ominaisena umpikorttelirakenteena. Eteläosa on 
rakenteeltaan avoin ja väljä ja sillä on säilynyt piirteitä 1800-luvun puis-
tomaisesta paviljonkisairaala-alueesta sairaalapuutarhan elementtei-
neen. Eteläosan rakennuskanta muodostuu pääosin yksikerroksisista 
sairaalaa palvelleista rakennuksista. Vuonna 2016 toimintansa aloitta-
nut startup-keskittymä Maria 01 toimii alueen pohjoisosan entisissä sai-
raalarakennuksissa.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on toiminnallisesti sekoittunutta 
keskusta-aluetta C2. Alueen läpi kulkee pyöräliikenteen nopean runko-
verkon ohjeellinen sijainti ja yleiskaavaan on myös merkitty sijainniltaan 
ja pituudeltaan niin ikään ohjeellinen, valtakunnallisesti tai seudullisesti 
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibulevardin tai pääkadun maanalainen 
tai katettu osuus. Voimassa olevassa maanalaisessa yleiskaavassa nro 
11830 on varaus keskustatunnelille (nk. maanalainen kokoojakatu).

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1887–2011. Laa-
jimmassa, voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1992 Marian 
sairaalan kortteli on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palve-
levien rakennusten korttelialueeksi lukuun ottamatta alueen keskellä si-
jaitsevaa asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kaavassa alueen eteläosan 
vanhimmista sairaalarakennuksista kaksi siirrettäväksi suunniteltua 
puurakennusta, nro:t 8 ja 11 on suojeltu merkinnällä sr-2. Purettavaksi 
suunniteltu tiilirakennus nro 7, josta tulee säilyä muistuma osana uudis-
rakennusta, on suojeltu voimassa olevassa kaavassa merkinnällä sr-2.

Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta ja sen sisältö on neuvoteltu tontinvarauksen saajien kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia mm. johtosiir-
roista, rakennusten purkamisesta ja siirroista, Baanaan kohdistuvista 
muutostöistä, puistoalueesta sekä Lastenkodinkadun jatkeeksi tulevan 
uuden siltayhteyden toteuttamisesta. Sillan sekä tähän liittyvien portai-
den, luiskien ja katualueen muutosten toteuttamisen kustannuksiksi il-
man arvonlisäveroa on arvioitu noin 1,5 miljoonaa euroa. Asemakaava-
alueen puistojen, aukioiden ja Marianportaan toteuttamisen kustannuk-
siksi ilman arvonlisäveroa on arvioitu noin miljoona euroa. Muut maini-
tut kustannukset ja niihin liittyvä kustannusjako määritellään kaupungin 
ja hankkeen kesken jatkosuunnittelussa ja -neuvotteluissa. Alustavia 
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kustannuksia arvioidaan tarkemmin myöhemmin tänä vuonna laaditta-
vassa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa. Eteläosan purettavien 
ja siirrettävien puurakennusten osalta kaupungille aiheutuu kustannuk-
sia arviolta noin 3,5–4 miljoonaa euroa. Kahdesta Itä-Pakilaan siirrettä-
väksi suunnitellusta rakennuksesta kaupunki saa myyntituloja. Pohjoi-
sosan rakennusten kunnostus- ja muutoskustannuksia ei ole esitetty 
tässä kustannusarviossa.

Kalliopysäköintilaitoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varau-
tua voimassa olevissa yleiskaavoissa mainitun maanalaisen tunneli- tai 
katuosuuden tilavarauksiin, vaikka valittavan ratkaisun toteuttamisaika-
taulusta tai toteutustavasta ei vielä ole olemassa päätöksiä. Alustavien 
tarkastelujen perusteella kustannusvaikutukset 1. ja 2. vaiheen toimen-
piteistä ovat yhteensä 1,2–2 miljoonaa euroa. Suurimman osan kus-
tannuksista on arvioitu realisoituvan vasta liikennetunnelin toteutuksen 
yhteydessä vaiheessa 2.

Asemakaavan mahdollistaman maanalaisen jalankulun ja pyöräliiken-
teen tunneliyhteyden kustannuksiksi suunnitteluratkaisusta riippuen on 
alustavasti arvioitu noin 9,5–13,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvio 
täsmentyy jatkosuunnittelussa ja mm. tarkempien maa- ja kallioperätut-
kimusten myötä.

Asemakaavamuutos nostaa tonttien arvoa. Uuden kaavoitettavan ra-
kennusoikeuden arvo alueen eteläosalla on noin 35 miljoonaa euroa. 
Kaupungille kohdistuvat tonttitulot täsmentyvät jatkoneuvottelujen ja 
kustannusjaosta sopimisen myötä. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 13.12.2019-20.1.2020, mistä il-
moitettiin rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 13 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuo-
lella saapui 3 kirjettä.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lähiympäristön asu-
misen laadun heikkenemiseen, tasa-arvoisen kaupunkikehityksen ta-
voitteisiin, eteläisen osan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten ja ympäristökokonaisuuden säilyttämiseen, puistoalueiden tarpee-
seen, luontoarvojen säilyttämiseen, täydennysrakentamisen laajuuteen, 
korkeuteen ja sijoittumiseen, perustamisolosuhteisiin, Lastenkodinka-
dun liikenteeseen ja pysäköintiin, koululaisten liikenneturvallisuuteen, 
rakentamisen aikaisiin ja liikennesuunnitelman mukaisiin liikennejärjes-
telyihin, ilmanlaatu- ja melukysymyksiin, Baanan ja Työmiehenpuistikon 
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valoisuuden, viihtyisyyden ja toiminnallisen merkityksen turvaamiseen, 
hulevesien hallintaan, lintujen turvallisuuteen, sekä saadun palautteen 
huomiotta jättämiseen alueen suunnittelussa. 

Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat kaupunkiluonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseen ja Baanan koripallokentän sijoitukseen ja 
mittoihin, eteläosan puutalojen arvoihin sekä koululaisten jalankulkuyh-
teyden ja virkistysmahdollisuuksien kehittämiseen.

Viranomaislausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Säh-
köverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Museovirasto, 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo sekä sosiaali- ja 
terveystoimiala. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön, liikenteeseen, meluntorjuntaan ja täri-
nään, vesihuoltoon sekä alueella sijaitsevaan energiatunneliin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Museovirasto on lausunnossaan viitan-
nut museoviranomaisten työnjakoon, jonka mukaisesti lausunnon 
asiassa antaa Helsingin kaupunginmuseo. Kaupunginmuseon kulttuu-
riympäristöyksikkö ei ole lausunnossaan 13.1.2020 puoltanut asema-
kaavan muutosta vaan todennut mm, että alueen eteläosan suunnitte-
lua olisi tullut edistää sen ominaispiirteet säilyttävästä näkökulmasta 
käsin. Marian sairaala-alueen eteläosa, johon kaavaehdotuksessa esi-
tetyt uudisrakentamisen tavoitteet keskittyvät, on museon lausunnon 
mukaan parhaiten säilynyt osa sairaalaympäristökokonaisuudesta.  Li-
säksi eteläosa säilyneine puutaloineen ja puistoineen liittyy Hietanie-
men hautausmaiden ja Lapinlahden sairaalapuiston sekä Ruoholahden 
villojen muodostamaan itä-länsi -suuntaiseen, mittakaavaltaan matala-
na säilyneeseen kulttuuriympäristöön. Kaupunginmuseo katsoo, että 
kaava-alueen eteläosan puurakennusten siirtäminen merkitsee käytän-
nössä niiden purkamista ja uudelleen rakentamista, mikä ei ole niiden 
suojeluarvojen mukaista.

Myös ELY-keskus on pitänyt valitettavana alueen eteläosan rakennus-
ten käsittelyä kaavaratkaisussa mutta toteaa, että pohjoisosan arvokas 
1900-luvun alun kerrostuma on huomioitu rakennussuojelun ja kulttuu-
riympäristön osalta asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaava-alueen historiallinen arvo Helsin-
gin vanhimpana ja yhtenä Suomen ensimmäisistä kunnallisista sairaa-
la-alueista sekä sen rakennustaiteelliset  ja ympäristöhistorialliset arvot 
ovat sinänsä kiistattomia, vaikka alue onkin läpikäynyt historiansa var-
rella lukuisia muutoksia eikä enää muodosta yhtä ehjää kokonaisuutta 
kuin aikaisemmin. Kaava-alueen pohjoisosassa olevat rakennukset tu-
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levat suojelumerkinnöin säilymään ja eteläosassakin olevat rakennuk-
set pääosin säilytetään, joskin siirtämällä. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti vahvis-
taa kaupungin elinkeinorakennetta ja tarjota kasvuyrityksille ja muille 
yrityksille sekä uutta luovalle startup -toiminnalle soveltuvia uusia tiloja 
kantakaupungissa erittäin hyvien yhteyksien keskellä. Sen tavoitteena 
on luoda edellytykset Pohjois-Euroopan suurimmalle kasvuyrityskeskit-
tymälle ja 3500 uudelle työpaikalle, mikä ei olisi mahdollista mikäli 
kaikki alueen vanhat rakennukset säilytettäisiin nykyisillä paikoillaan.

Alueen rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot ovat tunnistettuja ja hy-
vin dokumentoituja ja kaavaratkaisu on pyrkinyt säilyttämään ne mah-
dollisimman hyvin uuden käyttötarkoituksen puitteissa. On myös syytä 
todeta, että sairaala-aluetta ei ole otettu osaksi Museoviraston laatimaa 
inventointia valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympä-
ristöistä (RKY 2009) ja ettei myöskään Uudenmaan ELY-keskus ole 
vastustanut vaan suhtautunut kriittisesti kysymyksessä olevan kaava-
ratkaisun eri arvoja yhteensovittavaan lopputulokseen. 

Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan uusi käyttö mahdollistaa par-
haiten entisen sairaala-alueen toiminnallisen elävyyden ja sen myötä 
rakennusten säilymisen ja ylläpidon. Samalla se tuo esille myös alueen 
historian säilyttämällä kaava-alueen rakennustaiteellisesti kaikkein ar-
vokkaimman rakennuskannan keskeisenä osana uutta toiminnallista 
kokonaisuutta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu teh-
dyt muutokset -liitteeseen. 

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu 
asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.
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Jatkotoimenpiteet

Kaupunkiympäristölautakunta on 10.6.2020 yksimielisesti hyväksynyt 
seuraavat jatkotoimet kaavaehdotuksen hyväksymisen yhteydessä: 
Länsibaanan tunnelin suunnittelua Marian alueen ali jatketaan vaih-
toehdon 1b pohjalta. Jatkosuunnittelussa pyritään siihen, että tunneli 
voidaan toteuttaa mahdollisimman pian huomioiden purettavien raken-
nusosien käytöstä poistumisen aikataulu. Tunnelin rakentamiselle osoi-
tetaan rahoitus kaupungin 10-vuotisesta investointisuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus edellyttää että Daghemmet Albertille varmistetaan 
pysyvät ja asianmukaiset tilat etelä-Helsingissä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019, muu-
tettu 9.6.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019, 
muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)
4 Vuorovaikutusraportti 26.11.2019, täydennetty 2.6.2020, liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2
8 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutukset ja kirjeet
5 Marian kasvuyrityskampus Yritys- ja taloudellisten vaikutusten arviointi 

Kylk 26.11.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
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kus van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helen Sähköverkko Oy
Museovirasto, kulttuuriym-
päristön suojelu
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -
kuntayhtymä/Vesihuolto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 454

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 346

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Hankenumero 0808_1, 0808_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12629 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelia 4170 sekä katualueita ja 
13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualuetta (muodostuu uusi kortteli 
4176).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Pää-
töksenteko

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.

Lisäksi lautakunta päätti, että Länsibaanan tunnelin suunnittelua Ma-
rian alueen ali jatketaan vaihtoehdon 1b pohjalta. Jatkosuunnittelussa 
pyritään siihen, että tunneli voidaan toteuttaa mahdollisimman pian 
huomioiden purettavien rakennusosien käytöstä poistumisen aikataulu. 
Tunnelin rakentamiselle osoitetaan rahoitus kaupungin 10-vuotisesta 
investointisuunnitelmasta.

Käsittely

09.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päättää, että Länsibaanan tunnelin 
suunnittelua Marian alueen ali jatketaan vaihtoehdon 1b pohjalta. Jat-
kosuunnittelussa pyritään siihen, että tunneli voidaan toteuttaa mahdol-
lisimman pian huomioiden purettavien rakennusosien käytöstä poistu-
misen aikataulu. Tunnelin rakentamiselle osoitetaan rahoitus kaupun-
gin 10-vuotisesta investointisuunnitelmasta.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

02.06.2020 Pöydälle

03.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi
Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

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

anu.lamminpaa(a)hel.fi
Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, yleiskaavoitus, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 18

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavaa uutta nimeä:

Marianpuisto–Mariaparken 

(puisto)

Perustelu: Vuonna 1886 rakennetun, aiemmin kulkutautisairaalana 
tunnetun ja vuonna 2009 sairaalatoimintansa lopettaneen Marian sai-
raalan, sekä sen sisäpiha-alueen, Marianpiha–Mariagården, mukaan.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä aiemmin kokouksissaan 
16.11.2016 ja 13.2.2019. 

Nimistötoimikunta päätti hyväksyä nimipankkiin sairaanhoidon aihepii-
rin jollakin sopivalla, aihepiiriin soveltuvalla alueella. Käytettäviä nimiai-
heita ovat esimerkiksi ammattinimike hoitajatar–sköterska ja sairaan-
hoitajan päähineen nimitys hilkka–hätta. Näitä aiheita nimistötoimikunta 
esitti alueen nimistöön sen ensimmäisessä käsittelyssä 16.11.2016.

13.02.2019 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.10.2019 § 59

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12629 pohjakartan 
kaupunginosissa 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12629
Kaupunginosat: 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 41/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.10.2019
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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.11.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Marian sairaalan aluetta koskevan asemakaavamuutoksen luonnosai-
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neistosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Marian sairaala-alueen asemakaavan muutostyö on varsinaisesti 
käynnistynyt keväällä 2015, jolloin myös kaupunginmuseo antoi osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta lausuntonsa 30.4.2015. Samoin kuin 
tuolloin, asemakaavamuutoksen tavoitteena on entisen Marian sairaa-
lan alueen kytkeminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen niin toimin-
nallisesti kuin liikenteellisesti. Säilyville sairaalarakennuksille osoitetaan 
uusia käyttöjä ja alueen ja rakennusten suojelutavoitteet määritellään 
uudelleen. Olemassa olevan rakennuskannan lisäksi alueelle luodaan 
mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, etenkin asuin- ja toimitila-
käyttöön, mutta myös sosiaali- ja terveystoimeen suunnatulle rakenta-
miselle. Näille tavoitteiden ja toimintojen mukaisesti on nyt laadittu 
maankäyttösuunnitelma.

Maankäyttösuunnitelmassa korttelin pohjoisosa ja pääosin myös länsi-
puoli on Helsingin uuden yleiskaavan mukaisesti osoitettu keskustatoi-
mintojen korttelialueeksi, jolla sallitaan asuminen erikseen merkityillä 
rakennusaloilla. Tällä merkinnällä on osoitettu käyttötarkoitus myös 
suurimmalle osalle korttelin olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueen 
vanhin rakennus nro 14 eli entinen talousrakennus (arkkitehti Theodor 
Decker vuonna 1885), rakennus nro 4 eli nk. Tiilipaviljonki (arkkitehti 
Onni Törnqvist vuonna 1894), ja rakennukset nro 2 ja 3 eli uusi sairaa-
larakennus ja hallintorakennus (arkkitehti Lars Sonck vuosina 1908-
1909) on esitetty suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti huomattavan 
merkittävinä rakennuksina merkinnällä sr-1. Rakennus nro 7 eli desin-
fiointilaitos (arkkitehti A. W. Rancken vuonna 1887), rakennus nro 8 eli 
desinfiointivierasmaja (arkkitehti Onni Törnqvist vuonna 1894) ja ra-
kennus nro 5 eli talousrakennus (arkkitehti Onni Törnqvist vuosina 
1893-1898) sekä rakennus nro 15 eli keskusrakennus (arkkitehti Lauri 
Pajamies vuonna 1954) on esitetty kulttuurihistoriallisesti arvokkaina 
rakennuksina suojeltavaksi merkinnällä sr-2.

Voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä sr-2 suojeltu rakennus 
nro 11 eli entinen kulkutautipaviljonki (arkkitehti Onni Törnqvist vuonna 
1894) ja kaupunginmuseon osallistumis- ja arviointisuunnitelmavai-
heessa suojeltavaksi kohteeksi esittämä rakennus nro 13 eli entinen 
kappeli- ja obduktiorakennus (arkkitehti Onni Tarjanne vuonna 1894) 
eivät esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa ole saaneet suojelu-
merkintää. Rakennus nro 13:n paikalle on esillä olevan suunnitelman 
mukaan tulossa kahdeksankerroksinen asuinrakennus. Selostuksen 
mukaan rakennus nro 13 on tarkoitus siirtää korttelin sisällä rakennuk-
sen nro 8 itäpuolelle osoitetulle siirtämällä säilytettävän rakennuksen 
rakennusalalle. Tätä kookkaammalle rakennukselle nro 11 on tarkoitus 
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osoittaa rakennuspaikka jostakin sairaala-alueen ulkopuolelta ja sen 
paikalle on esitetty kuusi-kahdeksankerroksista liike- ja toimistoraken-
nusta. Kyseinen korttelialue jatkuisi viisikerroksisena korttelin eteläkär-
jen baanan puoleiselle reunalle paikalta 1960-luvulla puretun kulkutau-
tipaviljongin paikalle. Muuta täydennysrakentamiseen osoitettua raken-
nusalaa on osoitettu Mechelininkadun puolelle rakennuksen nro 5 ete-
läpuolelle kolme-seitsemänkerroksisina aloina ja korttelin pohjoisosaan 
1980-luvulla valmistuneen keskusrakennuksen laajennusosan paikalle. 
Lisäksi korttelin keskiosassa sijaitsevan asuinkerrostalon (arkkitehti 
Sakari Laitinen vuonna 1988) paikalle esitetään uuden, huomattavasti 
nykyistä tehokkaamman rakentamisen mahdollistavaa asuinkerrostalo-
jen korttelialuetta, jolle saa sijoitta vanhusten palveluasumista ja palve-
luja eli sosiaali- ja terveystoimen monipuolista palvelukeskusta. Kortte-
lin sisäosien liikenneratkaisu perustuu korttelin sairaala-aikaiseen reitis-
töön, joka muutettaisiin pääosin jalankululle ja pyöräilylle varatuksi ka-
duksi, jolla huoltoajo on sallittu. Maankäyttösuunnitelmassa on esitetty 
muutamia maisemallisesi merkittävimpiä puita säilytettäviksi ja laajem-
pana kokonaisuutena entisten kulkutautipaviljonkien välisellä vyöhyk-
keellä sijaitsevien puiden rivistöt.

Esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa on osittain kiitettävästi otet-
tu huomioon kaupunginmuseon aiemmissa lausunnoissaan esittämät 
suojelutavoitteet. Suojelun piiriin on esitetty nostettavaksi Marian sai-
raalan vuonna 1954 valmistunut keskusrakennus ja alueen vanhimman 
rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja hyvä säilyneisyys on otettu 
huomioon nykyistä tiukemmalla suojelumerkinnällä sr-1. Kaikkien sr-1 
merkinnällä suojeltavien rakennusten suojelumääräyksiä on tarkoitus 
päivittää koskemaan rakennuksia kokonaisuuksina eli myös niiden ar-
vokkaimpia sisätiloja. Sen sijaan voimassa olevassa asemakaavassa jo 
suojellun rakennuksen nro 13 ja kaupunginmuseon johtokunnan jo 
vuonna 1998 suojeltavaksi esittämän alueen viimeisen säilyneen kulku-
tautipaviljongin eli rakennuksen nro 11 purkamista edellyttämä ratkaisu 
ei kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-
kulmasta ole toivottu ja hyvä ratkaisu. Ympäröivän liikenteen aiheutta-
mien päästöjen vuoksi rakennukset ovat jo osittain jääneet käyttöä vail-
le. Käyttöä ja huoltoa vailla rakennukset rapistuvat, mikä ei myöskään 
ole rakennussuojelun näkökulmasta kestävä tilanne. Maankäyttösuun-
nitelman kuvauksessa on esitetty edellä mainittujen purettavaksi esitet-
tyjen rakennusten siirtämistä uuteen paikkaan, mitä kaupunginmuseo 
toki pitää parempana vaihtoehtona kuin rakennusten lopullista hävittä-
mistä.

Esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa entisen sairaala-alueen ra-
kennuskantaa täydentävien uudisrakennusten alustavassa sijoittelussa 
on kaupunginmuseo näkemyksen mukaan pyritty jättämään vanhojen 
rakennusten ympärille tilaa, jotta niiden alkuperäinen kaavallinen som-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 41 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
09.09.2020

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

mitelma säilyy ymmärrettävänä. Myös korttelin pohjoisosan tiiviimpi uu-
disrakentaminen kunnioittaa periaatteeltaan alueen historiaa. Todetta-
va on kuitenkin, että asuinkerrostalojen korttelialueen eli monipuolisen 
palvelukeskuksen rakennusala muodostaisi hahmoltaan huomattavan 
suuren ja rakeisuudeltaan ympäristöstään poikkeavan kokonaisuuden 
juuri Lastenkodinkadun päätteeksi ja Ruoholahden villojen suuntaan. 
Kaupunginmuseo korostaa myös sairaala-alueen eri-ikäisten rakennus-
ten muodostaman kokonaisuuden eri osien visuaalisen yhteyden mer-
kitystä ja sisäisiä näkymiä, joita ei uudisrakennuksilla saa sulkea tai 
katkaista, niin että ymmärrys kokonaisuudesta hajoaa. Sairaala-alueen 
historiassa myös puisto on keskeinen osa kokonaisuutta niin toiminnal-
lisesta kuin kaavallisesta näkökulmasta. Puiston säilyneiden aiheiden 
säilyttämistä ja myös palauttavia ratkaisuja tulee jatkosuunnittelussa 
edelleen tutkia niin, että puistolle ja sen osa-alueille saadaan asianmu-
kaiset kaavalliset merkinnät ja määräykset. Tähän alueesta laadittu 
ympäristöhistoriallinen selvitys antaa hyvän pohjan. Korttelin historiasta 
ammentava vehreä ja puistomainen keskusraitti rakennuksineen on eri-
tyinen voimavara, jota ei ympäristön kivikaupungin kortteleista löydy.

Marian sairaalan kulttuurihistoriallinen arvo Helsingin ensimmäisenä 
kunnallisena sairaalana ja yhtenä ensimmäisistä kunnansairaaloista 
koko maassa on merkittävä ja kiistaton. Sairaalan eri vaiheet ovat edel-
leen hyvin nähtävissä alueen eri-ikäisistä rakennuksista. Sairaala-
alueen alkuperäisen käytön ja historian tulee jatkossakin säilyä näky-
vänä ja ymmärrettävänä niin itse rakennuksissa kuin alueen tilakoko-
naisuudessa uusista käyttötarkoituksista ja täydennysrakentamisesta 
huolimatta. Kaupunginmuseo katsoo, ettei sairaala-aluetta saa lähteä 
muokkaamaan kaavamaisesti keskusta-alueen asuin- ja liikerakennus-
ten umpikortteleiden periaatteetta noudattaen ja korttelin tehokkuutta 
maksimoiden, vaan sen omista lähtökohdista ammentaen. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että entiselle Ma-
rian sairaalan alueelle on nyt esillä olevassa maankäyttösuunnitelmas-
sa pyritty löytämään sille ominainen täydennysrakentamisen ratkaisu, 
jossa on sovitettu yhteen sekä liikenteen aiheuttamien haasteiden että 
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön 
antamia reunaehtoja. Kaupunginmuseo esittää, että säilytettäväksi ja 
suojeltavaksi esitettyjen rakennusten ja niiden piha-alueiden sekä ym-
päristön suojelumerkintöjä laaditaan yhteistyössä kaupunginmuseon 
kanssa. Entisen Marian sairaala-alueen uutta identiteettiä rakennet-
taessa tulee parhaalla mahdollisella tavalla turvata alueen pitkästä sai-
raalahistoriasta kumpuavan ainutlaatuisen ominaisluonteen säilyminen 
täydennysrakentamisen tuoman uuden kerrostuman ja vaiheen rinnal-
la.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.4.2015
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9.5.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 9.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Alueelle tuleva kaksikerroksinen maanalainen pysäköinti on suunniteltu 
toteutettavaksi pihakannen alaisena kellaritilana. Alueen keski- ja poh-
joisosa tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet paikoituksen järjestämi-
seen myös kalliotilassa. Alueen luoteiskulmassa oleva Salmisaari-
Ruoholahti yhteiskäyttötunneli tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelus-
sa. Tunneli sijaitsee kuitenkin suhteellisen syvällä, kattotason ollessa 
tasolla noin -27.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Ma-
rian sairaalan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.

Suunnittelualue on osa keskusta-aluetta, jota kehitetään Helsingin uu-
den yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukaan toiminnalli-
sesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunki-
kulttuurin alueena. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityi-
sesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla.

Maankäyttösuunnitelmassa kortteleiden keskelle muodostuu jalanku-
lun, pyöräilyn sekä huoltoajon salliva katu ja aukio, joilta ei ole suoraa 
yhteyttä katuverkkoon, ja ne palvelevat pääasiassa kiinteistöjä. Tämä 
katu tulee liittää osaksi korttelialueita. Kortteleiden väliin  tulee määrätä 
yleisen jalankulun, pyöräilyn ja huoltoajon salliva reitti rasitteeksi ton-
teille. Tämä on ollut yleinen käytäntö vastaavissa kortteleiden keskelle 
sijoittuvissa kiinteistöjä palvelevissa reiteissä.
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Baanan toimintojen uudelleen järjestelyssä tulee ottaa huomioon, ettei 
lasten ja nuorten palveluita tule sijoittaa lähemmäksi Porkkalankadun 
tieliikennemelun ja hiukkaspäästöjen aluetta. 

Asemakaavaan ei tule merkitä kasvillisuuden säilyttämistä. Yleensä 
kasvillisuutta koskevat määräykset tulee antaa ohjeellisina. Merkintä 
"säilytettä puu" tulee muuttaa ohjeelliseen muotoon "Suojeltava puu, 
joka voidaan tarvittaessa uudistaa".

Rakennusvirasto 15.4.2015

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.11.2016 § 90

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli kolmen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden 
nimeämisestä entisen Marian sairaalan alueella arkkitehti Tommi Su-
vannon esittelyn pohjalta. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seu-
ravia uusia nimiä:

Hilkkakuja–Hättegränden
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (sairaanhoito); hilkka 'sairaanhoitajan päähine';

Hoitajattarenkuja–Sköterskegränden 
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (sairaanhoito); hoitajatar (vanh.) 'naissairaanhoi-
taja';

ja

Marianpiha–Mariagården
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Marian sairaalan mukaan. Vuonna 
1886 rakennetun, aiemmin kulkutautisairaalana tunnetun ja vuonna 
2009 sairaalatoimintansa lopettaneen Marian sairaalan mukaan. Kau-
punginvaltuusto päätti vuonna 1891 nimetä silloin laajennetun kulkutau-
tisairaalan Marian sairaalaksi keisari Aleksanteri III:n ja keisarinna Ma-
rija Fjodorovnan hopeahääpäivän kunniaksi. Keisarinna Marija Fjodo-
rovnan (Marie Sophie Frederikke Dagmar, 1847–1928) mukaan on ni-
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metty myös Dagmarinkatu–Dagmargatan vuonna 1906. Kotimaisten 
kielten keskus suosittaa keisarinnan nimestä muotoa Marija Fjodorov-
na, joka on suomen kielessä käytetyn venäjän kansallisen translitte-
rointikaavan mukainen.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää seuraavan, vuosina 1995–2010 
käytössä olleen nimen palauttamista alueen nimistöön:

Mechelininaukio–Mechelinplatsen
(aukio)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Mechelininkadun mukaan.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 24.4.2015

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Marian sai-
raalan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualu-
eeseen kuuluvat kortteli nro 4170 ympäröivine katu- ja rata-alueineen, 
Baanan eteläosa ja sen itäpuolella sijaitseva Työmiehenpuistikko.

Suunnittelualueella Mechelininkadun varteen on suunnitteilla toimi-
/liiketiloja, matkailutoimintaa ja asumista. Mechelininkadulla kulkee rai-
tiotielinja.

HKL:n kantana on, että raitiotien liikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä 
haittoja, jotka tulee huomioida Mechelininkadun viereisten kiinteistöjen 
suunnittelussa. Suunnittelualueen eteläreunalla, Ruoholahdenkadulla, 
kulkee myös raitioitielinja, jonka toimintaedellytykset ja ympäristövaiku-
tukset tulee suunnittelussa huomioida.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 199
Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kieltämisestä 
kaupungin vuokra-asunnoissa

HEL 2020-000552 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Otto Meri ehdotti valtuutettu Paavo Väyrysen kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta 
tuomioistuinteitse hakea määritelmää asuinhuoneiston vuok-
rauksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin mukaiselle perustel-
lulle syylle vastustaa vuokraoikeuden siirtoa. Samalla edellyte-
tään selvitettävän mahdollisuutta edistää asuinhuoneiston 
vuokrauksesta annetun lain muuttamista siten, että kaupungilla 
on jatkossa nimenomainen oikeus estää vuokraoikeuden siir-
täminen tilanteissa, joissa siirto ei palvele kaupungin asumispo-
liittisia tarkoituksia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Otto Meren ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdolli-
suutta tuomioistuinteitse hakea määritelmää asuinhuoneiston vuok-
rauksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin mukaiselle perustellulle syyl-
le vastustaa vuokraoikeuden siirtoa. Samalla edellytetään selvitettävän 
mahdollisuutta edistää asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 
muuttamista siten, että kaupungilla on jatkossa nimenomainen oikeus 
estää vuokraoikeuden siirtäminen tilanteissa, joissa siirto ei palvele 
kaupungin asumispoliittisia tarkoituksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 27
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, 
Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio 
Klemetti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muuri-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 46 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
09.09.2020

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

nen, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Juhana Var-
tiainen, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 23
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Sul-
daan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 35
Alviina Alametsä, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jus-
si Halla-aho, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Kati Juva, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Paulii-
na Saares, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Matias Turkkila, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesi-
kansa, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Otto Meren ehdottamaa 
toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Otto Meri ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsingin kaupungin subventoimien vuokra-asuntojen osalta on 
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tärkeää huolehtia, että ne kohdistuvat heille, jotka tukea eniten tarvitse-
vat. Oikeus siirtää vuokraoikeus perheen ja suvun sisällä mahdollistaa 
kaupungin subventoimien vuokrahuoneistojen säilymisen saman piirin 
hallinnassa pitkiäkin aikoja. Tämä ei millään tavalla takaa, että kaupun-
gin tuki kohdistuu sitä todella tarvitseville. Tämä voi muodostua ongel-
maksi erityisesti arvokkaimmilla ja halutuimmilla asuinalueilla. Valtuute-
tut esittävät, että Helsinki ryhtyy selvittämään vuokraoikeuden siirron 
kieltämistä kaupungin vuokra-asunnoissa.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Helsingin kaupungin vuokra-asunnot

Helsingin kaupunkikonserni omistaa yhteensä noin 63 000 asuntoa, 
mikä pitää sisällään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-
asunnot, Helsingin asumisoikeus Oy:n (Haso) asumisoikeusasunnot, 
Koy Auroranlinnan vapaarahoitteiset asunnot, Oy Helsingin Asunto-
hankinta Ab;n ara-vuokra- ja vapaarahoitteiset asunnot sekä muut kau-
pungin suoraan omistamat vuokra-asunnot, kuten yksittäiset Hitas-
asunnot. Hekan omistamia asuntoja on noin 50 000 ja aloitevastauk-
sessa keskitytään nimenomaan näihin asuntoihin.  

Hekan asunnot ovat ns. pitkän korkotuen turvin rakennettuja asuntoja 
(Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta). 
Asunnot rakennetaan kaupungin vuokraamalle maalle ja Heka, kuten 
muutkin pitkän korkotuen asuntoja rakentavat rakennuttajat, saa tontin-
vuokrasta alennuksen. Tontin vuokran määrittäminen edellyttää ARA:n 
hyväksyntää. Hekan asuntotuotanto on omakustannusperusteista, jo-
ten vuokrataso on markkinavuokratasoa alhaisempi. Asukkaiden valin-
ta asuntoihin tehdään kiireellisyyden ja asunnon tarpeen perusteella 
pienituloisuus ja vähävaraisuus huomioiden. Asumisen kestoa ei ole 
pitkän korkotuen turvin rakennetuissa vuokra-asunnoissa rajoitettu. 
Omakustannusvuokra ja asukasvalintakriteerit ovat samat kaikessa val-
tion tukemassa ko. lain nojalla rakennetussa vuokra-
asuntotuotannossa.
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Hekan asuntoja sijaitsee eri puolilla kaupunkia ja vuoden 2019 alusta 
voimaan tullut uusi vuokrantasausjärjestelmä ottaa yhä enemmän 
huomioon myös asuntojen sijainnin yhtenä vuokratasoon vaikuttavana 
tekijänä. 

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL, 481/1995) 45 
§:ssä todetaan vuokraoikeuden siirrosta perheenjäsenelle, että vuokra-
lainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneis-
tossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jom-
mankumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perus-
teltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa. Edelleen laissa todetaan, 
että jos vuokranantaja haluaa vastustaa vuokraoikeuden siirtoa, vuok-
ranantajan tulee kuukauden kuluessa siirrosta tiedon saatuaan saattaa 
vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi. Kun oikeus 
vuokrasuhteen siirtämiseen on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, 
vuokrasuhde jatkuu oikeudenkäynnin aikana entisin ehdoin. Jos tuo-
mioistuin hyväksyy vuokranantajan ilmoittaman syyn, sen on kiellettävä 
vuokraoikeuden siirto. Vielä laissa todetaan (47 §), että ehto, jolla rajoi-
tetaan vuokralaisen, huoneistossa asuvan, kuolinpesän tai sen osak-
kaan 44–46 §:n mukaista oikeutta, on mitätön.

Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta koskee Helsingin kaupungin 
vuokra-asuntojen lisäksi kaikkia muitakin Helsingissä sijaitsevia vuokra-
asuntoja, niin valtion tukemia kuin markkinahintaisiakin.

Vuokraoikeuden siirto Helsingin kaupungin asunnoissa

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toteaa, että vuokraoikeuden 
siirto perheenjäsenelle on vuokralaisen lakiin perustuva oikeus, jota ei 
voi vastustaa tuomioistuimessa kuin perustelluista syistä. Syy liittyy 
pääsääntöisesti siirron saajaan. Jos vuokranantajalla on syytä epäillä, 
että siirron jälkeen syntyisi pikaisesti peruste vuokrasopimuksen pur-
kamiselle (esim. jos siirron saajalla on merkittäviä vuokravelkoja tai 
asumishäiriöitä), vastustamiseen voi ryhtyä.

Aloitteessa tarkoitettua ongelmaa ei voida pitää AHVL 45 §:n mukaise-
na perusteltuna syynä. Asuntokannan mahdollinen kohdentuminen 
aloitteessa esitetyn epätarkoituksenmukaisesti ei riitä perusteluksi kiel-
tää vuokraoikeiden siirtoa.

Vuokraoikeuden siirtoja tapahtuu Hekan 50 000 asunnon asuntokan-
nassa noin 250 vuodessa. Uusia vuokrasopimuksia Hekassa tehdään 
vuosittain noin 4–5 000. Suhteessa asukasmäärään vuokraoikeuden 
siirtojen merkitys on vähäinen. Pääosa siirroista tapahtuu Hekan tieto-
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jen mukaan päävuokralaisina olleelta vanhemmalta asunnossa asuval-
le lapselle. 

Lain muuttamisen mahdollisuudet

Kun vuokraoikeuden siirron kieltäminen perheenjäsenelle ei onnistu 
vuokrasopimuksissa ja kun siirron vastustaminen tuomioistuimessa ei 
johtane mahdollisuuteen estää aloitteessa tarkoitetun kaltaisia vuokra-
oikeuden siirtoja, jäisi ainoaksi keinoksi lainsäädännön muuttaminen 
tältä osin. Tätä ei voi pitää kuitenkaan tarkoituksenmukaisena, sillä 
vuosittain Hekan asuntokannassa tehtävien siirtojen määrä on melko 
pieni suhteessa koko asuntokantaan, jolloin asialla ei ole sellaista laa-
jaa asuntopoliittista merkitystä, jolla voitaisiin perustella mahdollista esi-
tystä AHVL:n muuttamiseksi. 

Esitetyn kaltainen siirto-oikeuskysymys ei ole myöskään noussut esiin 
missään muualla kuin Helsingissä, eli muualla Suomessa ei liene tar-
vetta tämän kaltaiselle lainmuutokselle. 

Vuokraoikeuden siirtomahdollisuus on tuskin ongelmallista muussa 
kuin valtion tukemassa vuokra-asuntokannassa, eli mahdollista kieltoa 
ei olisi tarkoituksenmukaista ulottaa muuhun vuokra-asuntokantaan. 
Tämä taas edelleen eriarvostaisi ns. ARA-asukkaita suhteessa muihin 
vuokra-asukkaisiin.

Lopuksi

Edellä olevaan viitaten ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä edistämään 
vuokraoikeuden siirron kieltämistä kaupungin vuokra-asunnoissa.

Asia on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 
(Heka) kanssa. Vastaus on yhteisvalmistelun mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Otto Meren aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 455
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§ 200
Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saatta-
misesta sukupuolineutraaleiksi

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Eva Biaudet´n kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudel-
leen valmisteltavaksi siten, että kaupunki aloittaa valmistelun sukupuo-
litiedon poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii kaupunkitasoisen 
linjauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua määritellä" lisää-
miseksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden taustatietoihin.

5 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että kaupunki aloittaa val-
mistelun sukupuolitiedon poistamiseksi HSL:n matkakorteista ja laatii 
kaupunkitasoisen linjauksen sukupuolivaihtoehtojen "muu" ja "en halua 
määritellä" lisäämiseksi kaikkien verkko- ja muiden kyselyiden tausta-
tietoihin.

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mi-
ka Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaa-
vuori, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
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Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pil-
vi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 24
Jussi Chydenius, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Juvan aloite 29.01.2020
2 Lausunto 23.4.2020, Tasa-arvo toimikunta
3 Lausunto 3.3.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei suku-
puolta tarvitsisi kirjata matkakortteihin ja lisäksi, että kaikissa kaupungin 
käyttämissä kaavakkeissa ja kyselyissä annettaisiin vastaajalle mah-
dollisuus valita sukupuolineutraali vaihtoehto aina, kun se on juridisesti 
mahdollista.

Tasa-arvotoimikunnalta ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä 
(HSL) pyydettiin aloitteen johdosta lausunnot, jotka ovat liitteinä 2 ja 3. 
Asiaa on lisäksi selvitetty kaupunginkanslian oikeuspalveluiden sekä ti-
lasto-ja tutkimusyksikön kanssa. 
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Saatujen lausuntojen ja valmistelun kuluessa tehtyjen selvitysten pe-
rusteella aloitteessa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon niin HSL:n 
lipuntarkastustoiminnassa kuin kaupungin toteuttamassa tilastotyössä 
ja kyselytutkimuksissa. 

Henkilön yksilöivä, luotettava tunnistaminen sukupuolineutraalilla taval-
la on väestötietojärjestelmän kehittämiseen liittyvänä kysymyksenä val-
tion ratkaistavana. Asiaa valmistelleen HETU-työryhmän raportti on 
luovutettu valtiovarainministeriölle 8.4.2020 (linkki oheismateriaalissa). 

HETU-työryhmä esittää, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettai-
siin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi 
henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tie-
toa. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä 
olevat nykymalliset henkilötunnukset siirtymäajan jälkeen. 

Kaupungin lausunnossa valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uu-
distamista pohtineen työryhmän loppuraportista (pormestari 2.6.2020 
67§) pidetään suunniteltua uudistusta hyödyllisenä. Se toteuttaa EU:n 
tietosuoja-asetuksen edellyttämää henkilötietojen minimointia. Tietyissä 
kaupungin palveluissa tarvitaan jatkossakin tieto henkilön iästä tai su-
kupuolesta, mutta se ei ehdotetun muutoksen jälkeen enää ilmenisi 
henkilötunnuksesta. 

Saadut lausunnot ja selvitykset

Tasa-arvotoimikunta

Tasa-arvotoimikunta kannattaa kumpaakin aloitteessa esitettyä toi-
menpidettä. Matkakortissa sukupuolta osoittavan juridisen merkinnän 
esiintyminen voi aiheuttaa huolta ja turvattomuutta palvelutilanteissa 
niille kaupunkilaisille, joiden sukupuoli ei vastaa henkilötunnukseen 
merkittyä sukupuolta. Toimikunnan mukaan sukupuolitiedon poistami-
nen olisi varmempi ja pysyvämpi keino kuin sinänsä tärkeä lipuntarkas-
tajien kouluttaminen. 

Tasa-arvotoimikunta toteaa edelleen, että monissa kaupungin verkko- 
ja muissa kyselyissä vaihtoehtoja sukupuolen merkitsemiseen on edel-
leen vain kaksi. Sukupuolivaihtoehtoja lisäämällä saadaan tietoa eri 
sukupuolia olevien kaupunkilaisten kokemuksista ja palvelutarpeista. 
Kaikenlainen moninaisuus tulisi huomioida myös terveyspalveluissa. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

HSL-kuntayhtymä toteaa lausunnossaan mm., että tarkastustilanteessa 
pyritään varmistamaan matkalipun voimassaolon lisäksi, että henkilö-
kohtaista matkakorttia käyttää kortin oikea omistaja. Matkalipuntarkas-
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tajat kohtaavat päivittäin useita tilanteita, joissa väärinkäytetään toisen 
henkilön henkilökohtaista matkakorttia.

Henkilökohtainen matkakortti sisältää tiedon omistajansa henkilötun-
nuksesta. Sukupuolitietoa ei ole kirjattuna matkakorteissa eikä matka-
kortin tausta-järjestelmässä. Matkakortin tarkastustilanteessa ensiarvio 
siitä, onko kortti omistajansa hallussa, tehdään tarkastuslaitteen henki-
lötunnuksesta päättelemän ikä- ja sukupuolitiedon perusteella. Tarkas-
tusresurssien ollessa rajalliset nopean ja mahdollisimman kattavan en-
siarvion tekeminen on tärkeää. Mikäli arvio iästä ja/tai sukupuolesta an-
taa viitettä mahdollisesta väärinkäytöstä, asiakasta pyydetään esittä-
mään henkilöllisyystodistus. Mahdollisia väärinkäytöstilanteita ovat 
esimerkiksi tilanteet, joissa tuttavat tai useat eri perheenjäsenet (van-
hempi – lapsi, vaimo – mies jne.) käyttävät sääntöjen vastaisesti sa-
maa henkilökohtaista matkakorttia. Sukupuolten moninaisuuden koh-
taaminen on tarkastustyössä päivittäistä ja osa matkalipuntarkastajan 
ammattitaitoa. Tarkastajia on koulutettu mm. Setan toimesta.

HSL ilmoittaa lisäksi selvittävänsä mahdollisuutta tuoda valokuva mat-
kakortin yhteyteen, mikä auttaisi matkalipun omistajan nopeassa tun-
nistamisessa. 

Kaupungin kyselyt ja kaavakkeet

Väestörekisterissä ei ole nykyisin mahdollisuutta kirjata sukupuoleksi 
muuta kuin mies tai nainen. Tästä johtuen käytännössä kaikissa väes-
töä koskevissa virallisissa tilastoissa joudutaan toistaiseksi käyttämään 
perinteistä mies/nainen –luokittelua. Tutkimuksissa ”muun sukupuolis-
ten” ryhmää sen sijaan on alettu huomioimaan enenevässä määrin. 

Pääperiaatteena viranomaistoiminnassa on, että hyödynnetään ainoas-
taan ao. toiminnassa todella tarvittavia tietoja. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä, että esim. sukupuolitietoa (tai mitään muutakaan henkilötietoa) 
ei käytetä tai laiteta esille, jos sitä ei asianomaisessa toiminnassa to-
della tarvita. Kaikkien kerättävien henkilötietojen osalta tietojen tarve ja 
käyttö pitää olla perusteltua. 

Virallinen tilastojärjestelmä nojaa sukupuoliluokittelussa vahvasti väes-
törekisteritietoon. Tämän muuttaminen edellyttäisi väestörekisteriä kos-
kevan lainsäädännön muuttamista sekä tähän liittyen väestörekisteritie-
tojen kirjaamiskäytäntöjen muuttamista. 

Jos kaupunki tarjoaisi omissa tilastotoiminnoissaan mahdollisuuden 
myös kolmanteen sukupuolivaihtoehtoon, varmasti tulisi eteen myös 
käytännön tilanteita, joissa viranomaisten tiedot olisivat ristiriidassa 
keskenään – eli toisen tiedon mukaan henkilö olisi joko mies tai nainen 
ja toisen tiedon mukaan ”muu sukupuoli”. 
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Kyselypohjaisissa tiedonkeruissa mies/nainen –luokittelusta on kuiten-
kin tarpeen mukaan mahdollista poiketa. Tätä on pohdittu ja myös ko-
keiltu joissakin kyselyissä (esim. Helsingin turvallisuustutkimus ja Hel-
sinki-barometri 2019), joten asiasta on myös alustavia kokemuksia.

Lainsäädännöllisiä näkökohtia

Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta noudatetaan lähtökohtaisesti 
kaikessa toiminnassa, missä henkilötietoja käytetään. 

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan mukaan henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja ra-
joitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita 
varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”). Seuraavan alakohdan d 
mukaan henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; 
on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmis-
tamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”); 

Sukupuolitietoa ei henkilötietona tule kerätä tai käyttää viranomaistoi-
minnassa tietosuoja-asetuksen vastaisesti. Tietojen keräämisen tai 
käytön tulee täyttää tietojen minimointivaatimus. Kaupungin toimintayk-
siköt ovat tietosuoja-asetuksen tultua voimaan hioneet käytäntöjään 
tämän mukaisesti. 

Toimivalta

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Juvan aloite 29.01.2020
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2 Lausunto 23.4.2020, Tasa-arvo toimikunta
3 Lausunto 3.3.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Oheismateriaali

1 HETU-uudistuksen loppuraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 457

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kati Juvan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 201
Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta kiinteistö-
jen huoltopyynnöille

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ted Apter ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
yhden kanavan palvelua kaupungin kiinteistöjen huoltopyynnöille.

Kaupunginhallitus toteaa, että vikailmoituksia ja huoltopyyntöjä on voi-
nut 15.1.2018 alkaen jättää yhtä kanavaa käyttäen internetissä osoit-
teessa 
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html. 
Sivustolle on tehty parannuksia kuittausten käsittelyyn ja kohteiden löy-
tymistä pyritään parhaillaan helpottamaan. Käyttäjäystävällisemmät si-
vut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön ovat käytössä vuoden 
loppuun mennessä.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
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punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 458

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 153

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että vikailmoituksille ja 
huoltopyynnöille on olemassa yhden luukun kanava. Vikailmoituksia ja 
huoltopyyntöjä on voinut 15.1.2018 alkaen jättää erillisen internetsivun 
kautta, jonka osoite on: 
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html. 

Kohteet on jaoteltu toimialoittain ko. sivustolle. Tällä hetkellä sivustolle 
ollaan tekemässä parannuksia kohteen löytymisen helpottamiseksi. 
Käyttäjäystävällisemmät sivut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön 
on käytössä vuoden loppuun mennessä.

Palvelupyynnöistä lähtee tällä hetkellä pyynnön jättäjälle kaksi kuittaus-
ta. Ensimmäinen silloin, kun pyyntö on tallennettu järjestelmään ja toi-
nen silloin kun työ on valmis. Myös palvelupyyntöjen kuittauksiin on tu-
lossa maaliskuun aikana muutoksia, siten että kuittaus pyynnön jättäjäl-
le lähtee aina kun pyynnölle tapahtuu jotain. Esim. työn hoitaja kom-
mentoi työn tilannetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 202
Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten tilanteen 
parantamisesta

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki toimisi aktiivisesti sateenkaarinuorten hyvin-
voinnin lisäämiseksi. Aloitteessa on ehdotettu useita toimenpiteitä mm. 
tilojen, henkilökunnan osaamisen ja nuorten osallisuuden parantami-
seksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorisopalvelut jatkaa sateenkaarinuoril-
le suunnatun nuorisotyön ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä se-
kä sateenkaarinuorten vaikuttamismahdollisuuksien eteenpäinviemistä 
yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän on varauduttu kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan nykyisessä talousarviossa. Sateenkaarinuorten 
aseman parantaminen on noussut yhdeksi kantavaksi teemaksi myös 
nuorisoneuvoston toiminnassa yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmallisesti kehitetty sa-
teenkaarinuorille suunnattua toimintaa. Henkilökunnan osaamisen ke-
hittäminen ja Happi Pride -tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulosta 
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nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta 
vuosille 2014–2017. Nuorisopalveluihin on perustettu sateenkaarityötä 
päätoimisesti tekevän nuorisotyöntekijän vakanssi. Turvallisia tiloja ja 
toimintaa kehitetään yhdessä sekä kaupungin sisällä että yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Eri ikäryhmille järjestetään viikoittain monipuo-
lista matalan kynnyksen vertaistoimintaa yhteistyössä mm. Helsinki 
Pride -yhteistö ry:n ja Sirkus Magentan kanssa. Nuoria ohjataan toi-
minnan pariin esim. koulukuraattorien ja -psykologien toimesta. 

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä Happi Priden toiminta jat-
kaa väistötiloissa Ungdomsgård Drumsössä Lauttasaaressa. Toimin-
nan on tarkoitus siirtyä pysyvään tilaan Rikhardinkadulle tulevan kesän 
tai syksyn aikana.

Nuorisopalvelujen henkilöstön osaamista on kehitetty koulutuksin ja 
vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet mm. SETA ry:n, 
Helsinki Pride -yhteisö ry:n ja Sirkus Magentan asiantuntijat sekä nuo-
risopalveluiden omat sateenkaarityössä pidempään toimineet työnteki-
jät. Vuonna 2019 toiminnallisia koulutuksia on käynnistetty yhteensä 
seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle kaikista yksiköis-
tä. Koulutuksia pyritään jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksena jo 
mukana olleille yksiköille sekä peruskoulutuksena uusille nuorisotyöyk-
siköille. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus asiantuntijoille ja 
johtoryhmälle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on järjestetty opettajille ja oppi-
las- ja opiskelijahuollon henkilökunnalle työpajoja sukupuolen ja seksu-
aalisuuden monimuotoisuudesta. Sateenkaarinuoret ovat tuoneet esiin 
kohtaavansa paljon tahatonta, tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja 
häirintää. Näihin haasteisiin vastaamiseksi opettajille suunnitellaan 
koulutuksia kuluvalle vuodelle. Tavoitteena on vuoden 2021 loppuun 
mennessä varmistaa, että sateenkaarisensitiivisyyden lisäämiseen täh-
täävät koulutukset saavuttavat kaikki yksiköt. Yhdenvertainen seksuaa-
likasvatus on kirjattu tavoitteeksi myös nuorisoneuvoston toimintasuun-
nitelmaan.

Kouluissa työstetään parhaillaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmia, joissa kartoitetaan nykytilaa ja valitaan muutama oppilaitoskoh-
tainen kehitystavoite. Kartoitusten tulokset antavat tietoa siitä, millaisel-
le koulutukselle ja tuelle on tarvetta. Suunnitelmien laadinnan yhtey-
dessä oppilaitokset nimeävät keskuudestaan vähintään yhden aikui-
sen, joka koordinoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Tämän puoleen 
myös sateenkaarinuoret voivat kääntyä. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevistä asiantuntijoista kootaan 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä tämän vuoden aikana. Sen teh-
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tävänä on puuttua oppilaitoksissa ilmeneviin epäkohtiin, kouluttaa työn-
tekijöitä ja varmistaa, että kaikkien oppijoiden on hyvä ja turvallista olla. 
Tässä yhteydessä tarkastellaan myös oppimateriaaleja, oppilaitosten ti-
laratkaisuja, traditioita ja käytänteitä. Moninaisuus on tarpeen huomioi-
da niin arjen teoissa, keskusteluissa kuin käytettävissä oppimateriaa-
leissa ja lomakkeissakin. Nuorisoneuvosto on toivonut, että kaupunki 
viestii oppimateriaalien kehittämistarpeesta kustantamoille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jo syntynyt toimivia ratkaisu-
ja sateenkaarinuorten toiveiden pohjalta. Esim. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistossa on luovuttu uusien opiskelijoiden nimenhuudosta, jottei 
opiskelijoita kutsuta ensitapaamisessa väärällä nimellä. Opiskelijoille 
on järjestetty paneelikeskusteluja ja opettajille työpajoja tasa-arvoon, 
segregaatioon ja moninaisuuteen liittyen. Toimivia ratkaisuja on tarkoi-
tus jakaa toimialalaajuisesti ja ottaa käyttöön muillakin asteilla.

Sateenkaarinuoria ohjataan ja kannustetaan osallistumaan ja vaikutta-
maan monin tavoin. Happi Pridessä mukana olevat nuoret ovat jaka-
neet tietoa sateenkaarinuorten hyvinvoinnista, toiveista ja tarpeista 
nuorisotyöntekijöille, nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupunginvaltuute-
tuille ja muille vaikuttajille. Kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun 
vaikuttamisen pariin. Happi Priden nuoria on mukana Setan nuoriso-
toimikunnassa ja heidän mahdollisuuksiaan saada äänensä kuuluviin 
päätöksenteossa tuetaan. Nuorisopalvelut seuraa sateenkaarinuorten 
elinoloihin liittyvää tutkimusta ja hyödyntää tietoa nuorisotyön kehittä-
misessä.

Sateenkaarinuorille turvalliset tilat ovat keskeinen kehittämisen kohde 
sekä kouluissa että nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen (mm. ilman sukupuolimerkintää olevien 
ja erillisten vessojen) järjestämistä. Lisäksi tarvitaan henkilökunnan tie-
toisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta ja yhteistä keskustelua siitä, 
mitä jokaiselle nuorelle turvallinen tila tarkoittaa.

Nuorisoneuvoston mukaan toimintakeskus Happi oli hyvä esimerkki ti-
lasta, jossa yhdistyvät sekä sateenkaarinuorille varattu turvallinen tila 
että kaikkien nuorten yhteinen oleskelu. Yksinomaan sateenkaarinuoril-
le tarkoitetut tilat antavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja vertaistu-
keen. Yhteisillä tiloilla taas varmistetaan se, ettei sateenkaarinuoria 
eristetä tai vieraannuteta muista nuorista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on yhdessä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa laatinut vuonna 2018 ohjeistuksen koulujen ja oppilai-
tosten tilojen suunnitteluun. Sateenkaarinuorten tarpeet on huomioitu 
mm. määrittämällä sukupuolineutraalien vessojen ja suihkutilojen mää-
rä tai osuus kaikista tiloista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tar-
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kistetaan ohjeistuksen saavutettavuus kaikissa yksiköissä ja varmiste-
taan, että oppilaitokset toimivat sen mukaisesti. Nuorisopalveluissa 
tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaarinuorille sopivista vessatilois-
ta ja arvioidaan sen pohjalta jatkotoimenpiteet.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, nuorisoneuvoston 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunnot. Vastaus on lau-
suntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 462

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 30.3.2020

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon 
Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta sateenkaarinuorten tilanteen pa-
rantamiseksi: 

Aloitteen mukaan sateenkaarinuorista ja heidän hyvinvoinnistaan tulisi 
pitää erityistä huolta kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyöllä. Aloit-
teessa esitetään, että Helsinki lisää aktiivisia toimia sateenkaarinuorten 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää 
valtuustoaloitetta tärkeänä ja kannatettavana. 

Aloitteen mukaan opettajille tulee tarjota koulutusta seksuaalisuuden ja 
sukupuolten moninaisuudesta. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 
9.3.2020 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 
vuosille 2020–2021. Suunnitelmassa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala nimesi yhdeksi yhdenvertaisuutta edistäväksi toimenpiteekseen 
koulutuksen järjestämisen opettajille seksuaalisuuden ja sukupuolen 
moninaisuudesta sateenkaarisensitiivisyyden lisäämiseksi. Toimialalla 
on järjestetty oppilas- ja opiskelijahuollolle sekä opettajille työpajoja su-
kupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, mutta tavoitteena 
on vuoden 2021 loppuun mennessä vielä laaja-alaisemmin varmistaa, 
että koulutukset saavuttavat kaikki yksiköt toimialalla. 

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa sekä ammatillisen kou-
lutuksen tutkinnon perusteissa nostetaan oppijan oman identiteetin 
vahvistaminen ja arvostaminen keskiöön. Opetussuunnitelmissa ja tut-
kinnon perusteissa kouluja ja oppilaitoksia velvoitetaan sukupuolitietoi-
seen opetukseen sekä moninaisuutta arvostavien oppimisympäristöjen 
luomiseen. Velvoite sukupuolitietoisesta ja moninaisuutta arvostavasta 
opetuksesta koskee koko henkilöstöä ja kaikkea toimintaa kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Jotta jokainen oppija tunnistaisi itsensä niin oppimi-
sympäristöistä, oppimateriaaleista kuin puheestakin, tulee koulujen ja 
oppilaitosten kriittisesti tarkastella toimintaansa, käytänteitään ja oppi-
materiaalejaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 65 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
09.09.2020

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

vuonna 2020 kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevistä asiantunti-
joista koostuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävä-
nä on puuttua esiintyviin epäkohtiin, kouluttaa työntekijöitä ja varmis-
taa, että kaikkien oppijoiden on hyvä ja turvallista olla. Tässä yhteydes-
sä tullaan myös tarkastelemaan kouluissa ja oppilaitoksissa käytettä-
vää oppimateriaalia, oppilaitosten tilaratkaisuja, traditioita ja käytäntei-
tä. Moninaisuus on tarpeen huomioida niin arjen teoissa, keskusteluis-
sa kuin käytettävissä lomakkeissakin. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee 
varmistaa, että jokaisella oppijalla on turvallinen ja hyväksytty olo.

Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta kaikessa toiminnassaan ja on sen saavuttamiseksi lanseeran-
nut helmikuussa Helvi-virtuaalivalmennuksen, jossa työntekijät johdate-
taan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskusteluihin, stereotypioiden 
haastamiseen ja syrjintään puuttumiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla Helvi-virtuaalivalmennus käydään läpi kaikissa työyhteisöis-
sä vuoden 2021 loppuun mennessä. Helvin lisäksi toimiala tekee tiivis-
tä yhteistyötä Helsingin kaupungin ihmisoikeusverkoston, kaupungin 
muiden toimialojen ja järjestöjen kanssa. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa työstetään parhaillaan tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmia, joissa kartoitetaan nykytilaa ja valitaan kartoi-
tusten pohjalta muutama oppilaitoskohtainen kehitystavoite. Kartoitus-
ten tulokset antavat tietoa siitä, minkälaiselle koulutukselle ja tuelle on 
kouluissa ja oppilaitoksissa tarvetta ja tilausta. Lisäksi suunnitelmat 
tuovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset koko oppilaitoksen yh-
teiseen keskusteluun ja sitouttavat kaikki jäsenet konkreettisesti tarttu-
maan olennaisiin asioihin. 

Aloitteessa toivottiin koulujen ja oppilaitosten nimeävän oppijoille aikui-
sen, jonka puoleen kääntyä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(30.12.2013/1287) neljännessä pykälässä (yhteisöllinen opiskelijahuol-
to) velvoitetaan opiskeluhuollon kaikki toimijat edistämään oppijoiden 
hyvinvointia ja kodin ja koulun yhteistyötä. Laissa määritellään, että op-
pilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoin-
nista. Peruskouluissa ja oppilaitoksissa tehtävien tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmien laadinnassa oppilaitokset nimeävät keskuu-
destaan vähintään yhden aikuisen, joka koordinoi tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustyötä. Tämä opettaja toimii myös sateenkaarinuorille aikuise-
na, jonka puoleen voi kääntyä. Nimetyn aikuisen lisäksi opetushenki-
löstölle korostetaan, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
on jokaisen tehtävä. Sateenkaarinuoret ovat tuoneet esiin kohtaavansa 
paljon tahatonta, tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja häirintää. 
Näihin haasteisiin vastaamiseksi toimialalla suunnitellaan opettajille 
koulutuksia vuoden 2020 aikana toteutettavaksi. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee tiivistä yhteistyötä tilojen 
suunnittelussa kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Toimialat ovat 
laatineet yhteistyössä vuonna 2018 ohjeistuksen koulujen ja oppilaitos-
ten tilojen suunnitteluun ja yhteistyötä jatketaan uusien koulusuunnitte-
luohjeiden laatimisessa. Kouluille ja oppilaitoksille jaetussa ohjeistuk-
sessa todetaan, että wc-tilat tulisi merkitä tarpeiden mukaan joko kaikki 
sukupuolineutraaleiksi tai sitten 1/3 tytöille, 1/3 pojille ja 1/3 sukupuoli-
neutraaliksi tiloiksi. Lisäksi ohjeistuksen mukaan kouluista ja oppilaitok-
sista tulisi löytää 2–4 isompaa ja 1–2 pienempää suihkutilaa, joita ei 
merkitä sukupuolisymbolein. Suihkutilojen tilasuunnittelussa pyritään 
huomioimaan suihkujen sijoittaminen niin, että tilaan syntyy omia suih-
kunurkkauksia. Mikäli tarvetta on, suihkutiloihin voidaan lisätä puolisei-
niä tuomaan lisää yksityisyyden suojaa. Toimialalla tarkistetaan ohjeis-
tuksen saavutettavuus kaikissa yksiköissä ja varmistetaan, että oppilai-
tokset toimivat ohjeistuksen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on syntynyt toimivia käytänteitä 
ja ratkaisuja sateenkaarinuorten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Esi-
merkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat nostaneet 
esiin sukupuolisensitiivisen toiminnan merkityksen. Oppilaitoksessa on 
luovuttu nimenhuudosta uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa, jot-
tei oppijoita kutsuta ensitapaamisessa väärällä nimellä. Lisäksi opiskeli-
joille on järjestetty paneelikeskusteluja ja opettajille työpajoja tasa-
arvoon, segregaatioon ja moninaisuuteen liittyen. Näitä toimivia käytän-
teitä jaetaan toimialalaajuisesti ja otetaan muillakin asteilla käyttöön.

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 17

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana. Hel-
singin nuorisopalvelut jatkavat sateenkaarevan nuorisotyön toteutta-
mista ja edelleen kehittämistä, henkilökunnan tietoisuuden ja osaami-
sen kehittämistä sekä sateenkaarevien nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien eteenpäinviemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän 
työhön on varauduttu toimialan nykyisessä talousarviossa.

Sateenkaareva työ Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa ja yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa
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Nuorisopalveluiden näkökulmasta aloite sateenkaarevan nuorisotyön 
edelleen kehittämisestä on tärkeä. Sateenkaarevien nuorten hyvinvoin-
nin edistämisessä nuorisotyöllä on tehtävänsä, joka on tunnistettu: Hel-
singin kaupungin nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmalli-
sesti kehitetty ja toteutettu sateenkaarevaa toimintaa nuorille. Taustana 
kehittämistyössä on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014–2017, jossa asetettiin ta-
voitteita työlle. Esimerkiksi henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja 
sateenkaarevan Happi Pride -tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulos-
ta tästä. Vuosien 2018–2019 kehittämishankkeen jälkeen perustettiin 
myös sateenkaarevaa työtä päätoimisesti tekevä nuorisotyöntekijän 
vakanssi. Sateenkaareville nuorille turvallisia tiloja ja toimintaa kehite-
tään yhdessä kaupungin sisäisten kumppaneiden sekä yhteistyökump-
paneiden, kuten Helsinki Pride -yhteisö ry:n ja Sirkus Magenta ry:n 
kanssa. Toimintaa sateenkaarinuorille toteutetaan niin suomeksi, ruot-
siksi kuin englanniksi ja viestinnässä pyritään huomioimaan monikieli-
syys. 

Monipuolista, matalankynnyksen vertaistoimintaa on järjestetty viikoit-
tain eri ikäryhmille. Kerran viikossa on ollut tapaamisia 13–17-, 16–25- 
ja 18–25-vuotiaille. Viikoittaisia tapaamisia näiden lisäksi järjestetään 
myös erilaisilla painotuksilla kuten UngPride-iltoja, Sateenkaarisirkusta 
ja Gaymers’ nightia. UngPride-illat ovat suunnattu ruotsinkielisille 13–
25-vuotiaille sateenkaarinuorille. Sateenkaarisirkus tarjoaa mahdolli-
suuden liikkua ja harrastaa sirkusta matalalla kynnyksellä, turvallisessa 
ympäristössä. Sateenkaarisirkusta 13–25-vuotiaille ovat toteuttamassa 
Sirkus Magenta ry yhteistyössä sateenkaarevan nuorisotyön kanssa. 
Gaymers’ night kokoaa 16–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvia avoimiin peli-iltoihin PC-, konsoli- ja lautapelien paris-
sa kerran viikossa Pelikeskus Scoressa Oulunkylässä.

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä loppuvuonna 2019, Happi 
Pridessä toteutettu sateenkaareva toiminta jatkaa Ungdomsgård 
Drumsössä Lauttasaaressa. Työntekijät ovat tutustuneet nuorten kans-
sa uuteen tilaan yhdessä etukäteen ja toiminta jatkuu siellä vuoden 
2020 tammikuun alussa. Lauttasaaressa sijaitseva tila on väistötila, jos-
ta sateenkaareva toiminta siirtyy pysyvään tilaan Rikhardinkadulle ke-
sän–syksyn 2020 aikana.

Nuorisopalveluiden sateenkaareva toiminta on 13–29-vuotiaille seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja poh-
tiville nuorille. Ungdomsgård Drumsön sateenkaarevassa kohtaus- ja 
oleskelutilassa nuoret voivat nauttia kupillisen kuumaa, jutella ja pelail-
la, olla rennosti mukavassa seurassa tai osallistua ohjattuun teemalli-
seen toimintaan. Joka toisena maanantaina on tarjolla kaksikielinen ta-
paaminen 18–29-vuotiaille (alkaen 13.1.), keskiviikkoisin on ilta 16–25-
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vuotiaille (8.1.20 alkaen), torstaisin kokoontuu ruotsinkielinen UngPride 
13–25-vuotiaille (alkaen 9.1.) ja joka toinen perjantai on ilta 13–17-
vuotiaille (alkaen 10.1.). Gaymers’ night jatkaa toimintaansa kerran vii-
kossa 16–25-vuotiaille nuorille peli-illoissa. Lisäksi sateenkaarevaa 
toimintaa toteutetaan vuonna 2020 eri alueilla, kuten Vesalassa, Mal-
milla ja Vuosaaressa. Kesällä sateenkaareva nuorisotyö osallistuu Hel-
sinki Pride- yhteisö ry:n järjestämään Pride-viikkoon, toteuttamalla mo-
nipuolista ohjelmaa osana Nuorten Pride-viikkoa. Monipuolinen ja eri 
alueilla toteutettava toiminta mahdollistaa nuorten osallistumista myös 
lähellä omaa asuinpaikkaa.

Nuorisopalvelut toteuttaa sateenkaarevaa nuorisotyötä yhteistyössä 
erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa. Nuoria ohjataan sateenkaarevaan nuorisotyöhön 
esimerkiksi kouluista kuraattorien ja psykologien toimesta. Nuorten 
kanssa toimivia ammattilaisia myös konsultoidaan ja ollaan mukana 
koulujen ja oppilaitosten tapahtumissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin 
sekä muihin kaupungin ja järjestöjen palveluihin tehdään palveluoh-
jausta.

Sateenkaarevien nuorten kuuleminen

Nuorisopalveluiden sateenkaarevassa työssä ohjataan ja kannustetaan 
nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan monin tavoin. Happi Pridessä 
mukana olevat nuoret ovat jakaneet tietoa sateenkaarevien nuorten 
hyvinvoinnista, heidän toiveistaan ja tarpeistaan nuorisotyöntekijöille, 
Helsingin nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupungin valtuutetuille sekä 
muille vaikuttajille. Nuoret ovat saaneet nuorisotyöntekijöiltä tukea vai-
kuttamistoimintaan nuorten esiin nostamissa asioissa. Nuoret ovat ol-
leet suunnittelemassa ja toteuttamassa sateenkaariaiheista Normiton-
podcastia yhteistyössä Signaalimedian kanssa. Nuorten äänen kuulu-
miseksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä edelleen nuorisoneuvos-
ton sekä Nuorten ääni- toimituksen kanssa em. asioihin vaikuttamises-
sa. Myös toiminta vuosittaisen Nuorten Pride-viikon aikana mahdollis-
taa nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuoriso-
palvelut myös seuraa sateenkaarevien nuorten elinoloihin liittyvää tut-
kimusta ja hyödyntää tietoa nuorisotyön kehittämisessä.

Vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun vaikuttami-
sen pariin. Happi Priden nuoria on mukana Setan nuorisotoimikunnas-
sa ja heitä tuetaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia saada äänensä 
kuuluviin ja vuoropuheluun päätöksenteossa. Esimerkiksi UngPriden 
aktiivinuoret ovat tehneet aloitteen sateenkaarevasta tilasta vuonna 
2017.

Sateenkaareville nuorille turvallisempia tiloja
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Sateenkaareville nuorille turvalliset wc-tilat ja laajemminkin jokaisen 
nuoren turvallisen osallistumisen mahdollistavat tilat ovat keskeinen 
kehittämisen kohde nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi ilman sukupuolimer-
kintää olevien ja erillisten wc-tilojen, järjestämistä. Lisäksi tarvitaan 
henkilökunnan tietoisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta; yhteistä 
keskustelua siitä, kuinka pyritään lisäämään inkluusiota ja pystytään 
huomioimaan kaikkien käyttäjien tarpeita paremmin - mitä jokaiselle 
nuorelle turvallinen tila tarkoittaa. 

Nuorisopalveluissa on jo nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä kartoituksessa vuonna 2013 nous-
sut nuoriso-ohjaajien tarve osaamisen kehittämiseen sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamisesta ja sateenkaa-
revasta nuorisotyöstä. Osaamisen kehittämistä on toteutettu niin koulu-
tuksin kuin vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet mm. 
SETA ry:n, Helsinki Pride -yhteisö ry:n (aiemmin HeSeta ry) ja Sirkus 
Magenta ry sekä nuorisopalveluiden omat sateenkaarevassa työssä 
pidempään toimineet työntekijät. 

Henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi on käynnistetty vuonna 2019 
yhteensä seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle yksi-
köistä perehdytystä ja koulutusta sateenkaarevasta nuorisotyöstä. 
Toiminnallisissa koulutuksissa hyödynnetään sosiaalisen sirkuksen 
menetelmiä, sateenkaarevan nuorisotyön kohderyhmän tuntemusta ja 
nuorten omia kokemuksia. Koulutukset toteuttaa Sirkus Magenta ry ja 
Helsingin kaupungin sateenkaareva nuorisotyö. Koulutuksia pyritään 
jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksella jo mukana olleiden seitse-
män nuorisotyöyksikön henkilökunnalle sekä uusille nuorisotyöyksiköil-
le peruskoulutuksena. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus 
asiantuntijoille ja johtoryhmälle. Työyhteisöjen yhteiset koulutukset an-
tavat hyvän pohjan sateenkaarinuorten kohtaamiselle sekä turvallisem-
pien tilojen luomiselle.

Nuorisopalveluissa tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaareville 
nuorille sopivista wc-tiloista keväällä 2020 ja arvioidaan sen pohjalta 
jatkotoimenpiteet.

Käsittely

28.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mika Ebeling: Lautakunta päättää palauttaa vastauksen uudelleen val-
misteltavaksi siten, että vastauksessa tunnistetaan se, mitä negatiivisia 
vaikutuksia SETAn toiminnalla on ihmisten kokeman sukupuolidysfo-
rian määrään ja siitä vapautumiseen ja miten keskuudessamme on 
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kasvava määrä ihmisiä, jotka ovat SETAan luottaen aiheuttaneet kor-
jaamatonta vahinkoa keholleen.

Mika Ebelingin palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Ebeling jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla: 

Suurin osa sukupuolidysforiasta kärsivistä lapsista vapautuu dysforias-
ta puberteetin myötä. Siksi ns. blokkerihoitojen ajaminen on omiaan 
jumittamaan nuoria tähän ongelmaan, jonka puberteetti hoitaisi valtae-
nemmistöltä pois. Kaupungin tulee tunnistaa, miten ongelmallista on 
tehdä yhteistyötä SETAn kanssa, joka pyrkii ajamaan blokkerihoitoja. 
SETAn kritiikitön myötäily on kaupungille turmiollista ja varsin todennä-
köisesti johtaa siihen, että moni ihminen joutuu elämään loppuelämän-
sä lääkeriippuvuudessa ja hormonihoidon tuottamassa terveysriskissä. 
Pahimmassa tapauksessa esimurrosiässä tehdyt päätökset saattavat 
johtaa hyvin nuorena tapahtuvaan sterilisaatioon. Huomattava osa dys-
foriaa kokevista nuorista kuuluu haavoittuviin ryhmiin, heillä on autis-
mia, mielenterveysongelmia, syömishäiriöitä ja sosiaalisia ongelmia. Vi-
ranomaisten tulisi tehdä kaikkensa ehkäistäkseen dysforiaa. Dysforiaa 
ei tule pitää normaalina asiana, jota opetustoimi rohkaisee. Tulisi kuulla 
myös niitä ihmisiä, jotka kokevat joutuneensa SETAn harhaanjohtamik-
si ja jotka nyt katuvat niitä peruuttamattomia päätöksiä, joita silloin teki-
vät.

14.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi
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§ 203
Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta toiminnasta 
kaupungin tiloissa

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Amanda Pasanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää yhtenäisten käytäntöjen luomista 
nuorten puoluepoliittiselle toiminnalle kouluissa ja muissa kaupungin ti-
loissa nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että nuorten omaehtoisen toiminnan ja akti-
vismin tukemista kehitetään kuluvan vuoden aikana. Tavoite on muka-
na nuorisopalvelujen tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä 
nuorten omaehtoisen toiminnan palveluvalikko ja nuorisotyön henkilös-
töä koulutetaan omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemiseen.

Nuorisoneuvosto on lausunnossaan todennut, että sekä puoluepoliitti-
sen että puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhteiskunnallisen toiminnan 
näkyminen monipuolisesti kaupungin tiloissa ja kouluissa on keskeistä 
demokratiakasvatuksen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisen kan-
nalta. Kaikkien väestöryhmien mielipiteiden tuominen kuuluviin on tär-
keä osa demokratiaa. 
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Puoluepoliittisen toiminnan näkymiselle kouluissa ja muissa kaupungin 
tiloissa tarvitaan selkeät ja yhtenäiset pelisäännöt. Kaupunginhallitus 
on 20.8.2018 § 505 hyväksynyt kaupungin tilojen asukaskäytön peri-
aatteet, joiden mukaan tilat ovat laajasti kansalaisyhteiskunnan ja kol-
mannen sektorin käytettävissä. Tilojen käytössä noudatetaan avoi-
muutta ja tasapuolisuutta. Jos toiminta lisää alueen osallistumismah-
dollisuuksia, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä, käyttö on maksutonta. Pää-
töksessä linjataan myös kaupungin tilojen käytöstä puolue- ja vaalitilai-
suuksiin. Periaatteet koskevat myös poliittisia nuorisojärjestöjä ja nuor-
ten omaehtoista poliittista toimintaa.

Toimialat voivat lisäksi päättää omista asukaskäyttöön liittyvistä lin-
jauksistaan. Nuorisopalvelut on päättänyt tilojensa jakoperiaatteista 
niin, että helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuorisojärjestöt ovat 
järjestyksessä toisena heti toimipaikan oman toiminnan jälkeen. Poliitti-
sia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjes-
töjen kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on määritellyt peri-
aatteet oppilaitosten tilojen vuokraamiselle asukaskäyttöön. Liikuntatilo-
ja lukuun ottamatta oppilaitosten tilat ovat varausjärjestelmässä yhdis-
tysten, seurojen, järjestöjen, yksityisten henkilöiden ja yritysten vapaas-
ti varattavissa. Tämä koskee myös nuorten puoluepoliittista toimintaa. 
Koulujen liikuntatilojen varauksesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala liikuntapalvelujen määrittämien periaatteiden mukaan.

Nuorisopalvelujen keskeisenä tehtävänä on edistää kaupungissa toimi-
vien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedellytyksiä sekä 
nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Tilojen lisäksi nuorten kansa-
laistoiminnalle tarjotaan paljon muutakin tukea. Toiminta- ja projektia-
vustuksin tuetaan monia järjestöjä, joissa nuoret toimivat aktiivisesti 
kansalaisvaikuttamisen kentällä. Toiminta- ja palkkausavustuksia 
myönnetään myös helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille. 
Yhteistyötä  poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa on tehty vuosikym-
menien ajan mm. äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi ja kunnallisen 
päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi. 

Päätöksentekojärjestelmää, yhteiskunnallista vaikuttamista ja demokra-
tiakasvatusta käsitellään monipuolisesti koulujen opetussuunnitelmissa 
ja tutkinnon perusteissa. Perusopetuksessa yhtenä tavoitteena on hy-
vinvoinnin, demokratian ja aktiivisen toimijuuden edistäminen kansalai-
syhteiskunnassa. Oppijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaikut-
tamisen taitoja ja vahvistaa osallisuutta. Lukioissa demokratiakasvatus 
ja poliittiseen päätöksentekoon perehtyminen sisältyy erityisesti yhteis-
kuntaopin opiskeluun, jossa käsitellään mm. valtiollisia ja yhteiskunnal-
lisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Opiskelijoita kannustetaan 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. 
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Ammatillisessa koulutuksessa yhteisiin tutkinnon osiin kuuluu aktiivise-
na kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavat.

Helsinkiläisnuoret pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista päätök-
sentekoa ja vaikuttamista myös opetussuunnitelmien ulkopuolella. Op-
pilas- ja opiskelijakunnat päättävät vuosittain ns. Ruuti-rahasta, joka on 
oppilas- ja opiskelijakunnan omaan käyttöön varattua rahaa. Alueellista 
budjetointia harjoitellaan RuutiBudjetissa, ja kaikki 12 vuotta täyttäneet 
voivat osallistua myös OmaStadi-äänestykseen. Joka toinen vuosi 13–
17-vuotiaat helsinkiläisnuoret valitsevat keskuudestaan 30 jäsentä nuo-
risoneuvostoon, jonka edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimiala-
lautakunnissa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jät-
tämään toiveitaan ja kannanottojaan kaupungin päättäjille. 

Nuorisoneuvosto on lausunnossaan muistuttanut, että myös puolue-
kentän ulkopuoliset vaikuttajaryhmät ovat tärkeä osa demokratiaa. Po-
liittisen toiminnan tuomisessa etenkin kouluihin on pidettävä huoli siitä, 
etteivät erilaiset kansalaisjärjestöt tai muut puoluekentän ulkopuoliset 
ryhmät tule syrjityiksi. Koulut ja muut kaupungin tilat voivat tarjota nuo-
rille mahdollisuuden luoda käsitystään maailmasta ja haluamastaan tu-
levaisuudesta. Poliittisen toiminnan tuominen kaupungin tiloihin on ta-
pahduttava tasavertaisesti erilaisia poliittisia ryhmiä syrjimättä ja kau-
pungin arvoja noudattaen.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan sekä nuorisoneuvoston lausunnot. Vastaus on lau-
suntojen mukainen.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 468

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 43

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Amanda 
Pasasen valtuustoaloitteesta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edis-
tämiseksi:

Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin tärkeä asia nuorten aktiivisen kan-
salaisuuden edistämisestä. Päätöksentekojärjestelmää ja yhteiskunnal-
lista vaikuttamista käsitellään monipuolisesti opetussuunnitelmissa ja 
tutkinnon perusteissa. Lisäksi nuoria ohjataan aktiivisuuteen avaamalla 
erilaisia vaikuttamisen kanavia helsinkiläisille nuorille.

Aloitteessa pyydettiin selvitystä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta 
puoluepoliittiselle toiminnalle Helsingissä. Helsingin kaupunginhallitus 
on laatinut (20.8.2018, 505 §) kaupungin tilojen asukaskäytölle periaat-
teet. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on määritelty, miten 
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ja millä periaatteilla toimialan oppilaitosten tilat ovat opetuksen ulko-
puolisella ajalla asukkaiden vuokrattavissa.

Demokratiakasvatus opetussuunnitelmissa ja tutkinnon perusteissa

Demokratiakasvatus sisältyy perusopetuksen ja lukion opetussuunni-
telmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perusteisiin. Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) asetetaan yh-
deksi opetuksen tavoitteeksi hyvinvoinnin, demokratian ja aktiivisen 
toimijuuden edistäminen kansalaisyhteiskunnassa. Opetuksessa tulee 
tarjota oppijoille mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamisen taitoja ja 
vahvistaa jokaisen oppijan osallisuutta. Perusopetuksen yhtenä laaja-
alaisena tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioista. Demokratiakasvatukseen liittyviä asioita tutki-
taan usean oppiainesisällön kautta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan osallisuus ja 
demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiivi-
seen kansalaisuuteen. Helsingin lukioissa opiskelijoita kannustetaan 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja 
opiskelijat ovat mukana esimerkiksi oppilaitoksen erilaisissa työryhmis-
sä. Demokratiakasvatus ja poliittiseen päätöksentekoon perehtyminen 
sisältyy lukion opetussuunnitelman perusteissa erityisesti yhteiskun-
taopin opiskeluun, jossa käsitellään esimerkiksi valtiollisia ja yhteiskun-
nallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Demokratiakasvatusta to-
teutetaan myös muissa oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmassa de-
mokratiakasvatuksen keskeinen osa ovat myös valinnaiset Aktiivipolku-
opinnot, joiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä aktiivi-
siksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Aktiivipolku-
kursseilla opiskelijat oppivat osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla: 
lukion toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä. Aktiivipolku-
opintojen osaamista voi hankkia myös oppilaitoksen ulkopuolella va-
paa-ajalla tai harrastus- ja järjestötoiminnan kautta. Opetussuunnitel-
man mukaan opintojen tavoitteena on muun muassa se, että opiskelija 
oppii ottamaan osaa päätöksentekoon ja tekemään aloitteita sekä toi-
mimaan muiden opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyön rakentaja-
na.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että käynnissä oleva lu-
kion opetussuunnitelmauudistus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia lukio-
opiskelijoiden demokratiakasvatuksen vahvistamiseen entisestään. Yh-
tenä laaja-alaisen osaamisen taitona opetussuunnitelman perusteissa 
on yhteiskunnallinen osaaminen, johon sisältyy demokratiakasvatus. 
Uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä on mahdollista suunni-
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tella esimerkiksi oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja, joissa toteutuu 
demokratiakasvatuksen näkökulma. 

Ammatillisessa koulutuksessa yhteisissä tutkinnon osissa on yhteis-
kunnassa ja kansalaisena toimiminen -tutkinnon osa, joka on pakolli-
nen. Tutkinnon osassa hankittavaan osaamiseen kuuluvat esimerkiksi 
aktiivisena kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
tavat. Valinnaisissa osaamistavoitteissa syvennetään yhteiskunnallisen 
vaikuttamista osaamista, ja tavoitteena on muun muassa se, että opis-
kelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja hakee tietoa yhteis-
kunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista. Paikallisina yhteiskunnassa 
ja kansalaisena toimimisen valinnaisina osaamistavoitteina on Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonai-
suus, jonka tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden aktiivisiksi 
kansalaisiksi kasvamista. Paikallisissa valinnaisissa osaamistavoitteis-
sa opiskelija voi perehtyä esimerkiksi järjestössä tai muussa vaikutta-
misorganisaatiossa toimimiseen.

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen onkin sisällytetty opetussuunni-
telmien ja tutkinnon perusteiden tavoitteiksi. Kasvatus- ja koulutuslau-
takunta kuitenkin muistuttaa, että opetuksen tulee olla oppilaitoksissa 
puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Oppijat aktiivisina toimijoina

Helsinkiläisnuoret harjoittelevat yhteiskunnallista päätöksentekoa, vai-
kuttamista ja osallisuutta monipuolisesti. Kaikki oppijat kuuluvat oppi-
las- tai opiskelijakuntaan, jota edustaa useimmiten oppilas- tai opiskeli-
jakunnan hallitus. Jokainen oppilas- ja opiskelijakunta saa vuosittain 
päättää ns. Ruuti-rahasta, joka on oppilas- ja opiskelijakunnan omaan 
käyttöön varattua rahaa. Alueellista budjetointia harjoitellaan RuutiBud-
jetissa, jota koordinoidaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi 
nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helsinkiläisiin Nuorten Ääni -
toimituksen kautta. Joka toinen vuosi 13–17-vuotiaat helsinkiläisnuoret 
valitsevat keskuudestaan 30 edustajaa nuorisoneuvostoon. Nuoriso-
neuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakunnis-
sa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jättämään toivei-
taan ja kannanottojaan matalalla kynnykselle kaupungin päättäjille. 
OmaStadi-äänestyksessä kaikki helsinkiläiset saavat ehdottaa paran-
nusehdotuksia kaupungille ja näistä 12-vuotiaat ja vanhemmat saavat 
äänestää, mihin kaupungin helsinkiläisille tarkoittama budjetti jaetaan. 

Osallisuus on kaiken toiminnan ytimessä Helsingissä ja yhtenä keskei-
senä opetuksen ja koulutuksen tavoitteena. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla ymmärretään, että muutokseen tarvitaan kaikkia ja oppi-
jat on otettava mukaan tavoitteiden asettamiseen ja niiden eteen työs-
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kentelemiseen. Oppilaitoksissa on paljon käytäntöjä, joissa oppijat ovat 
monilla eri tavoilla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Oppilaitoksissa 
laaditaan kolmen vuoden välein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmat, joiden toteutumista tarkistetaan vuosittain. Suunnitelmien yti-
messä on osallisuus, jonka kautta oppijoiden sitoutuneisuus opiskeluun 
ja yhteisöön vahvistuu. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö edellyttää ko-
ko yhteisön aktiivisuutta ja suunnitelmien tarkistuksessa ja uusien laa-
dinnassa oppijat ovat aktiivisina toimijoina mukana. Osallisuus on kes-
keistä myös kiinnostuksen heräämisessä yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen. Kun oppilaitoksissa nuoret ovat aktiivisia oman oppimisensa 
ohjaamisessa, he haluavat ottaa kantaa ja vaikuttaa ympäröivään yh-
teiskuntaan.

Sekä perusopetuksessa että toisella asteella on erilaisia työryhmiä, 
joissa oppijat suunnittelevat ja kehittävät oppilaitoksen käytänteitä ja 
toimintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa useissa 
aineissa nostetaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aktiiviseksi, yrit-
teliääksi kansalaiseksi kasvaminen keskiöön. Tiedollisen perustan li-
säksi opetuksessa korostetaan toimijuuden merkitystä ja aktiivista vai-
kuttamista. Oppilaitoksissa on käytössä erilaisia osallisuuden ja vaikut-
tamisen kanavia. Oppijat voivat vaikuttaa kouluruokaan ruokaraadeis-
sa, suunnata päätöksiä kestävän kehityksen mukaisiksi esimerkiksi 
eko-tiimeissä ja ympäristöraadeissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan halli-
tuksissa harjoitellaan päätöksentekoa ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi 
koulut ja oppilaitokset hyödyntävät paljon eri ammattiryhmiä osana yh-
teiskunnassa vaikuttamista. Oppilaitoksissa järjestetään vaalipaneeleja, 
asiantuntijavierailuita, retkiä, väittelyitä ja keskustelutilaisuuksia. Oppi-
jat ilmaisevat ajatuksiaan mielipidekirjoituksilla ja järjestävät mieleno-
soituksia tärkeiksi kokemistaan asioista. Oppijoille pyritään mahdolli-
simman monipuolisesti tuomaan esiin erilaisia tapoja vaikuttaa ja tuoda 
esiin omia ajatuksia. Oppilaitoksilla on myös käytäntöjä, joissa oppijoita 
tuetaan osallistumaan lähiympäristönsä toimintaan ja myös viemään 
hyvää muille. 

Helsinkiläisnuoret on otettu aktiivisesti mukaan lukion uudistuvan ope-
tussuunnitelman (LOPS2021) kehitystyöhön. Nuorten osallisuus näh-
dään keskeisenä ja heidän äänensä pyritään eri tavoin saamaan kuu-
luviin. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat mukana johto-
ryhmän toiminnassa ja esimerkiksi opinto-ohjauksen suunnitelman 
teossa. Lisäksi oppijat olivat voimakkaasti mukana kiusaamisen vastai-
sen ohjelman (KVO13) laadinnassa ja sen jalkauttamisessa.

Tilojen käytön periaatteet

Tilojen käyttöperiaatteista on tehty niin kaupunkitasolla kuin toimialata-
sollakin päätökset. Helsingin kaupunginhallitus on laatinut (20.8.2018, 
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505 §) tilojen asukaskäytölle yhteiset periaatteet. Periaatteissa linja-
taan, miten tilojen käytössä tulee noudattaa avoimuutta ja tasapuoli-
suutta. Toimialatasolla kaupunginhallituksen periaatteissa linjataan, et-
tä kaupungin tilojen on oltava kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen 
sektorin toimijoiden käytettävissä tilojen normaalin käyttöajan ulkopuo-
lella. Mikäli toiminta kaupungin tiloissa lisää alueen osallistumismahdol-
lisuuksia, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä, on tilojen käyttö maksutonta. 

Helsingin kaupunginhallituksen päätöksessä linjataan puolue- ja vaaliti-
laisuuksiin tarkoitetusta tilojen käytöstä. Päätöksessä korostetaan, mi-
ten yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista 
peritään maksu. Kaupungin tilojen samaa toimipistettä voi vuokrata 
samalle poliittiselle toimijalle vain yhden kerran omaa vaalitilaisuutta 
varten. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu ohjeet tilojen asu-
kaskäytöstä. Muiden kuin liikuntakäyttöön tarkoitettujen tilojen käyttö-
vuoroja voivat varata Timmi-järjestelmän kautta seurat, järjestöt, yksi-
tyiset henkilöt ja yritykset. Oppilaitosten tilat on varattu oppilaitosten 
käyttöön klo 8–17, jonka jälkeen liikuntatilojen varauksesta vastaa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimiala ja muut tilat ovat asukkaille varausjärjes-
telmästä vapaasti varattavissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitet-
tyä selvityksen tekemistä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta puoluepo-
liittiselle toiminnalle kaupungin tiloissa ja kouluissa nuorten aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseksi. Tämä tukisi nuorten vaikuttamista ja 
osallisuutta sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 39

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Aloitteen ajatus demokratiakasvatuksen vahvistamisesta on kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kannatettava. Myös en-
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tistä selkeämmät ja paremmin tunnetut yhteiset pelisäännöt ja käytän-
teet puoluepoliittisten toimijoiden näkymisestä kouluissa ja muissa 
kaupungin tiloissa tarvitaan.  Näiden sääntöjen laatimisessa tulee kui-
tenkin huomioida kaupungin eri toimintojen erilaiset tarpeet sekä näitä 
toimintoja ohjaava erillislainsäädäntö, kuten nuorisolaki ja sen kunnan 
nuorisotyölle asettamat tavoitteet ja velvoitteet.  

Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee 
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja nuorisotoiminnalle järjestämällä nuo-
rille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
mintaa. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten omaehtoista 
toimintaa. Nuorisotyöllä puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvun, itse-
näistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisolain li-
säksi myös kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden osalli-
suudesta. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnan-
valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistu-
mismahdollisuuksista.

Voimassa olevan Helsingin kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on 
helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimin-
taan. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
kansalaistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Hel-
sinki tukee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja 
yhteistoimintaa. Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot 
ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenver-
taisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä 
yrittäjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee 
olla edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään 
edellä mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti 
kuin se on mahdollista.

Helsingin kaupunkihallitus on päättänyt 30.8.2018, että pääsääntöisesti 
kaupungin toimialojen tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin käytettävissä. Maksuton-
ta kaupungin tilojen käyttöä on päätöksen mukaan kaupungin oma toi-
minta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien toi-
minta, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivis-
mi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen peru-
sopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.

Päätöksen mukaan kukin toimiala päättää omista asukaskäyttöön liitty-
vistä linjauksistaan. Pääsäännön tulee kuitenkin eri toimialoilla olla, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 80 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
09.09.2020

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

kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Kukin toimiala päättää 
palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liit-
tyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytön periaatteet pohjautuvat 
nuorisolakiin ja Helsingin kaupungin yleisiin linjauksiin tilojen käytöstä. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 
2.12.2019 nuorisopalvelujen tilojen maksuttoman käytön ja käyttövuo-
rojen jakoperusteet vuodelle 2020. Jakoperusteet ovat priorisointilin-
jauksia, eli järjestyksessä edellä oleva toiminta menee järjestyksessä 
myöhemmin olevan toiminnan edelle, jos varausta on tekemässä sa-
malle ajalle kaksi eri toimijaa. Jakoperusteiden järjestys on: 1. Toimi-
paikan oma toiminta, 2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuori-
sojärjestöt, 3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, 4. Helsingin 
kaupungin toimialat. Lisäksi lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen 
perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotoutta-
mista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on mak-
sutonta. Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliit-
tisia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojär-
jestöjen kanssa.

Tiloja varataan suoraan nuorisotyön yksiköistä, sekä pieneltä osin 
myös Varaamon kautta. Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimi-
paikan nimetty henkilö. Yksiköiden esimiehille ja vastaaville ohjaajille 
on järjestetty valmennus, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi haku-
lomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä pai-
notetaan. Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatetaan 
vuorojen osalta samoja periaatteita.

Nuorisopalvelukokonaisuuden keskeisenä tehtävänä on edistää kau-
pungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedelly-
tyksiä sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen 
keinoja. Tilojen lisäksi nuorten kansalaistoiminnalle tarjotaan paljon 
muutakin tukea. Yksi merkittävä tukimuoto ovat avustukset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukemi-
sesta ja kunnat tukevat paikallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Nuori-
sopalvelukokonaisuuden avustustoimintaa ohjaavat Helsingin kaupun-
gin avustusohje ja nuorisojaoston hyväksymä nuorisoyhdistysten avus-
tusohjesääntö. Lähtökohtana on, että yhdistyksiä on kohdeltava tasa-
puolisesti. Avustuksella on tarkoitus avustaa, eikä ylläpitää toimintaa, 
joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa 
toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämisek-
si on myös se, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toimin-
ta-ajatusta. 
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Avustuksia myönnetään nuorisopalvelukokonaisuudessa sekä toiminta-
avustuksien että projektiavustuksien muodossa. Projektiavustuksiin si-
sältyy Sponssi-avustus, jolla tuetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä. 
Sponssi on joustava avustusmuoto, joka ei vaadi rekisteröitymistä yh-
distykseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden muita avustuksia voivat ha-
kea nuorisoyhdistykset. Toiminta- ja projektiavustuksin tuetaan monia 
järjestöjä, jossa nuoret toimivat aktiivisesti kansalaisvaikuttamisen ken-
tällä. Lisäksi nuorisopalvelujen avustuksiin sisältyy palkkausavustus, jo-
ta saavat järjestöt linjataan kolmen vuoden välein tapahtuvan hakijajär-
jestöjen laajan arvioinnin perusteella. 

Nuorisopalvelukokonaisuus tukee myös puoluepoliittisia nuorisojärjes-
töjä eri tavoilla. Vuodelle 2019 nuorisojaoston avustusmäärärahoista 
myönnettiin helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille palkkau-
savustuksina 127 810 euroa joka on 17,51 % palkkausavustusten ko-
konaismäärärahoista. Toiminta-avustusta näille järjestöille myönnettiin 
36 650 euroa, joka on 3,80 % toiminta-avustuksen kokonaismäärära-
hoista. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiainkeskuksen 
kumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö on moni-
puolistunut. Yhteistyötä tehdään äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi, 
kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi sekä erilais-
ten politiikkaa tutuksi tekevien tapahtumien järjestämisessä kouluissa. 
Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisopalveluiden järjes-
tämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi nuorisopalvelukokonaisuus 
on järjestänyt poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhdessä vaalipa-
neeleita, politiikkatoreja ja muita politiikkaan ja vaikuttamiseen liittyviä 
tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistossa. Helsingin tapa, 
jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman pöydän ääressä ke-
hittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistämisen muoto-
ja, on Suomessa ainutlaatuista.

Tilojen ja avustuksen lisäksi muita tukimuotoja nuorten kansalaistoi-
minnalle nuorisopalvelukokonaisuudessa ovat monenlaiset välineet, 
materiaalit ja neuvontapalvelut. Monistamossa saa painettua erilaisia 
painotuotteita maksutta sekä tarvittaessa opastusta taittotyöhön. Wem-
paimistosta voi lainata retkeilyvälineitä nuorten ryhmän tai nuorisojär-
jestön käyttöön. AV-lainaamosta on mahdollista lainata teknistä kalus-
toa esimerkiksi videon kuvaamiseen. Jos sopivaa palvelua ei nuoriso-
palvelukokonaisuudesta jollekin nuorten ryhmälle löydy, pyritään nuoret 
opastamaan sopivien palvelujen äärelle. 

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemista kehitetään 
vuoden 2020 aikana. Tavoite on mukana nuorisopalvelukokonaisuuden 
vuoden 2020 tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä nuorten 
omaehtoisen toiminnan palveluvalikko. Kaikkien nuorisotyön yksiköiden 
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henkilöstöä koulutetaan palveluvalikosta sekä laajemminkin omaehtoi-
sen toiminnan ja aktivismin tukemisesta. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on kasva-
nut, mutta nuorten äänestysaktiivisuus vaaleissa on silti edelleen sel-
västi vähäisempää kuin vanhempien ikäluokkien. Vuoden 2018 nuori-
sobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan oli korkeimmil-
laan koskaan 20 vuotisen mittaushistorian aikana. Kiinnostus etenkin 
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kasvanut. Samaan aikaan esi-
merkiksi edellisissä eurovaaleissa 18–24-vuotiaista äänesti 10 %. Koko 
EU:n alueella 18–24-vuotiaista äänesti keskimäärin 28 %. Nuoret ovat 
kuitenkin vanhempia ikäluokkia aktiivisempia uusissa vaikuttamisen ta-
voissa, kuten kansalaisaloitteiden kannattamisessa ja ostopäätöksillä 
vaikuttamisessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mu-
kaan kaupungin on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista 
ja osallisuutta politiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttami-
sessa. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysak-
tiivisuuden parantamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin 
nuorten osallisuuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen (7) loppuun:

“Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliittisia nuo-
risojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjestöjen 
kanssa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Korvataan kappaleen (14) viimeinen virke seuraavasti:

“Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin 
on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista ja osallisuutta po-
litiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttamisessa. Nuorten ak-
tiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysaktiivisuuden paran-
tamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin nuorten osalli-
suuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa
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Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
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§ 204
Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syrjimättö-
myydestä

HEL 2019-012406 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 19 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki varmistaa, etteivät romaninuoret kohtaa 
syrjintää Työelämään tutustumis (TET) -jaksolla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin pitää työnantajana pohtia, mi-
ten se voi parhaiten tukea romaninuorten pääsyä harjoitteluun yhteis-
työssä koulujen kanssa. Muihin työnantajiin vaikuttamisen sijaan kau-
pungin ensisijaisena tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta omassa 
työnantajapolitiikassaan.

Yhdenvertaisuustoimikunta on jo aiemmassa kannanotossaan roma-
nien aseman edistämisestä nostanut esille romaninuorten kohtaamat 
haasteet työelämään tutustumispaikkaa hakiessa. TET-jakso on nuoril-
le usein ensimmäinen kokemus työelämästä, mutta monelle romani-
nuorelle se on ensimmäinen kokemus työsyrjinnästä. Syrjintä heiken-
tää romaninuorten itseluottamusta ja hyvinvointia ja asettaa heidät yh-
teiskunnan marginaaliin jo nuoressa iässä.
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Kaupunki voisi itse olla edelläkävijä ja ottaa aktiivisemmin romaninuoria 
TET-jaksoille kaupungin omille työpaikoille. Yhdenvertaisuustoimikunta 
on pitänyt esillä positiivisen erityiskohtelun käyttöä työnantajapolitiikas-
sa laajemminkin. Kaupunki tarjoaa tällä hetkellä varsin vähän työelä-
mään tutustumispaikkoja. Onnistuneet työelämäjaksot auttavat nuorta 
tekemään tulevaan koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä tai 
saamaan kesätyöpaikan. Mielekkään harjoittelupaikan saaminen voi ol-
la haasteellista, jos nuorella on eri kieli- tai kulttuuritausta tai erityisen 
tuen tarvetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2017−2018 toteuttama 
romanien hyvinvointitutkimus osoittaa, että romaninuorten on vaikea 
syrjinnän vuoksi saada harjoittelupaikkoja ja työllistyä valmistumisen 
jälkeen. Noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta romaninuoresta on työt-
tömänä. Opetusvirasto on syksyllä 2016 kartoittanut romaninuorten 
TET-paikan saantia osana Tsetanes naal -hanketta. Tulosten mukaan 
romaninuorten TET-paikan saanti sujui samoin kuin muillakin oppilailla. 
Paikan saannissa autettiin saman verran tai hieman enemmän suh-
teessa muihin oppilaisiin. Kysymyksiin vastasivat helsinkiläisten perus-
koulujen koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat. TET-jakso ei näissä oppi-
lashuoltohenkilöstön vastauksissa näkynyt erityisenä ongelmakohtana. 
Tämän päivän tilanteesta ei ole tutkimustietoa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laaditaan tällä hetkellä rasismin 
ja syrjinnän vastaista toimintamallia, jossa voisi kehittää erilaisia toi-
menpiteitä romaninuorten tukemiseksi myös TET-paikan saamisessa. 
Yläkoulujen oppilaanohjauksen vahvistaminen on toimenpiteenä myös 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen Mukana-ohjelmassa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian elinkeino-
osaston yhteistyönä toteutetaan tänä vuonna Yrittäjyyden ja työelämä-
osaamisen Stadi-valmisteluhanke. Sen tavoitteena on luoda selkeä ja 
toimiva rakenne yrittäjyys- ja työelämäosaamiselle koko kaupungin 
alueella. Hanke luo yhteistyöverkoston elinkeinotoimijoiden ja opiskeli-
joiden sekä henkilöstön välille. Valmisteluhankkeessa kehitetään myös 
työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- 
ja toisella asteella.

Yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on jo aiemmin laadittu alu-
eellisen opinto-ohjauksen ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kartta, joka 
luo pohjan yhteistyölle alueen koulujen ja yrittäjien välille. Tavoitteena 
on edistää koulujen ja yritysten välistä alueellista yhteistyötä ja auttaa 
nuoria löytämään turvallinen työelämään tutustumispaikka.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä yhdenvertai-
suustoimikunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen 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.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 434

HEL 2019-012406 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 03.03.2020 § 44
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HEL 2019-012406 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Said Ah-
med Suldaanin valtuustoaloitteesta TET-jakson syrjimättömyydestä:

Helsinkiläisten peruskoulujen tehtävänä on edistää alueellista, kulttuu-
rista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertainen 
kohtelu edellyttää perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien 
turvaamista kaikille sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2017-2018 toteuttama ro-
manien hyvinvointitutkimus osoittaa, että romaneiden kokemuksen mu-
kaan nuorten on vaikea saada syrjinnän vuoksi harjoittelupaikkoja ja 
työllistyä valmistumisen jälkeen. Noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta 
romaninuoresta on työttömänä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan oppilaalle tulee järjestää vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään 
tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn 
arvostuksen lisäämiseksi. Työelämään tutustumisjaksojen tavoitteena 
on vahvistaa oppilaan kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa 
työympäristössä sekä lisätä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja 
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.

Työelämään tutustumisen jaksojen aikana saadut kokemukset auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdolli-
suudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Onnis-
tuneet työelämäjaksot auttavat nuorta tekemään tulevaan koulutukseen 
ja ammattiin liittyviä päätöksiä tai saamaan kesätyöpaikan. Nuorelle 
mielekkään työelämään tutustumispaikan saaminen voi olla haasteelli-
sempaa, jos nuorella on eri kieli- ja kulttuuritausta tai erityisen tuen tar-
vetta. Työnantajat, joilla on ennestään hyviä kokemuksia, ottavat nuoria 
helpommin työelämään tutustumisjaksoille. Työnantajien huonot koke-
mukset työelämään tutustumisjaksolla olevasta nuoresta, vaikeuttavat 
seuraavan hakijan harjoittelupaikan saantia samaiselta työnantajalta. 
Yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on laadittu Helsingin kau-
pungin alueellisen opinto-ohjauksen ja paikallisten yrittäjäyhdistysten 
kartta, joka luo pohjan yhteistyölle alueen koulujen ja yrittäjien välille. 
Yhteistyön tavoitteena on edistää alueen koulujen ja yritysten välistä 
yhteistyötä ja auttaa nuoria löytämään turvallisen työelämään tutustu-
mispaikan. 

Romaninuorten TET -tilannekartoitus 2016

Syksyllä 2016 Opetusviraston Tsetanes naal -hankkeen tilannekartoi-
tukseen liittyneen kyselyn tulosten mukaan romaninuorten TET-paikan 
saanti sujui samalla tavoin suhteessa muihin oppilaisiin. TET-paikan 
saannissa avustettiin samalla tavoin tai hieman enemmän suhteessa 
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muihin oppilaisiin. Kysymyksiin vastasivat helsinkiläisten peruskoulujen 
työntekijät, lähinnä koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat. Työelämään tu-
tustumisjakso ei näissä oppilashuoltohenkilöstön vastauksissa määrit-
tynyt erityiseksi ongelmakohdaksi. Tämän päivän tilanteesta ei ole tut-
kimustietoa. Etnisen taustan perusteella ei myöskään tehdä tilastoa, jo-
ten romanioppilaiden sijoittumisesta eri kouluihin ei ole valmista tietoa 
saatavilla.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahank-
keella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Mukana 
–ohjelman toimenpiteessä 25 tavoitteena on vahvistaa yläkoulujen op-
pilaanohjausta luomalla systemaattisen ohjauksen malli, jonka myötä 
nuoret saavat aiempaa vahvemmin tukea itselleen sopivan ja mielek-
kääksi koetun toisen asteen koulutuspaikan valinnassa.

Yrittäjyys- ja työelämäosaamisen Stadi -hanke

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä 
toteutetaan vuonna 2020 Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi -
valmisteluhanke, jonka tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne 
Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen 
koko kaupungin alueella. Hanke edistää innovaatiotoimintaa luomalla 
Helsingistä puuttuvan yhteistyöverkoston elinkeinotoimijoiden ja opis-
kelijoiden sekä henkilöstön välille. Valmisteluhankkeessa innovoidaan 
työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- 
ja lukio- sekä ammatillisessa opetuksessa sekä valmistellaan helsinki-
läisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä 
edistämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja 
työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli. 
Parhaimmillaan hanke rikkoo syrjäytymisen ja työttömyyden ketjuja ja 
avaa yrittäjyyden myös niille nuorille, joilla yrittäjyys ei ole osa omaa 
kasvuympäristöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa 
varsin vähän työelämään tutustumispaikkoja. Lautakunta korostaa, että 
kaupunki voisi itse olla edelläkävijä ja ottaa aktiivisemmin romaninuoria 
työelämään tutustumisjaksoille. Opetuksen järjestäjän tulee arvioida ja 
edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Kaikille oppilaille kuuluu tasaveroiset mahdolli-
suudet työelämään tutustumisjaksoille, myös romaninuorille. Kasvatus- 
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ja koulutuslautakunta ei kannata erillisen asennekampanjan toteutta-
mista, mutta pitää tärkeänä syrjimättömyyden edistämistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27277

annika.naski(a)edu.hel.fi
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§ 205
Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaamisen kitkemi-
sestä

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Suldaan Said Ahmed ja 16 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että kaupunki varmistaa, että jokainen koulukiusaamis-
tapaus selvitetään ja kiusaamisen vastaiseen työhön panostetaan var-
mistamalla hyviä kokemuksia saaneiden toimintojen (esim. Aseman 
Lapset ry:n K-0-toiminta) jatkuminen kaupungin palvelutarjonnassa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatus- ja koulutuslautakunta on loka-
kuussa 2019 hyväksynyt kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen oh-
jelman. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa ja sen toimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan se-
kä toimialan sisällä että yhteistyökumppanien kanssa. Ohjelmaa on kä-
sitelty myös valtuustossa 27.11.2019 § 355 valtuutettu Alametsän te-
kemän aloitteen yhteydessä.

Yksi ohjelman toimenpiteistä on Aseman Lapset ry:n kehittämän K-0-
mallin tai vastaavan juurruttaminen kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. Se 
on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kiusaamistilanne on kärjistynyt niin, että 
vähintään yksi osapuolista on tehnyt rikosilmoituksen. Aseman Lasten 
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työntekijät ovat tulleet kouluun tai oppilaitokseen ja selvittäneet tilannet-
ta osapuolten kanssa. Kouluun on tuotu esimerkiksi nuorisotyön, per-
hetyön ja sovittelun osaamista. Mallin avulla on saatu uutta näkökul-
maa konfliktien ratkaisuun, tehostettu yhteistyötä ja vahvistettu muissa 
yhteyksissä toimivia menetelmiä.

K-0-malli on ollut toimiva ja mukana olleet perheet ovat saaneet siitä 
apua, joten kaupunki tarvitsee vastaavaa toimintaa myös jatkossa. 
Aseman Lapset on pilotoinut mallia Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskuksen rahoituksella ja kaupunki on ostanut palvelua suorahan-
kintana. Tätä ei voida enää jatkaa, sillä kaupungin tulee noudattaa 
hankintalain vaatimuksia. K-0-tyylinen toiminta kilpailutetaan kuluvan 
kevään aikana. 

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.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 435
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HEL 2019-012407 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 24.03.2020 § 66

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kaupunginhallituksellaseuraavan lau-
sunnon Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteeseen koulukiusaamisen 
kitkemisestä:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli 
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, et-
tä lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen. 
Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykyti-
la varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toi-
menpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvi-
taan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpitei-
tä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökump-
panien kanssa.

Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:

1. Hyvinvoinnin mittarit
2. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä 

kehittävät ohjelmat
3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 93 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
09.09.2020

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

4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistämi-
nen

5. Hyvinvoinnin starttitapaamiset
6. Sähköiset palautekanavat
7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen
8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt
9. Restoratiiviset lähestymistavat 

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle
11. Kiusaaminen on rikos. K-0 -toiminta kaikki koulut kattavaksi
12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen
13. Vertaistukitoiminta

Kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma kokoaa nykyiset, 
toimivat keinot ja luo uusia keinoja kiusaamisen torjuntaan. Ohjelmaa 
muokataan käytössä sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. 

Ohjelma muokataan kuluttajaystävälliseen muotoon mainostoimiston 
avulla, ja se levitetään tiedoksi paitsi kouluväelle, myös laajemminkin 
kaupunkilaisten tietoon. Kiusaamisen torjunta on kaikkien aikuisten 
asia. 

Yksi ohjelman toimenpiteistä on Aseman Lapsissa kehitellyn K-0 -
mallin tai vastaavan juurruttaminen kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. 
Malli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kiusaamistilanne on kärjistynyt sil-
le asteelle, että vähintään yksi kiusaamisprosessin osapuolista on teh-
nyt rikosilmoituksen. Aseman Lasten työntekijät ovat tulleet kouluun tai 
oppilaitokseen ja he ovat selvittäneet tilannetta eri osapuolten kanssa.  
Kouluun tai oppilaitokseen on tuotu esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön 
ja sovittelun osaamista. Mallin avulla on tuotu uutta näkökulmaa konf-
likteihin, tehostettu yhteistyötä ja vahvistettu muissa yhteyksissä toimi-
via menetelmiä. 

Toimintamallin ei ole tarkoitus korvata koulujen ja oppilaitosten käytös-
sä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukea ja vahvistaa 
niitä.  

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat olleet usein moniulot-
teisia: niissä on voinut täyttyä useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uh-
rien roolit ovat olleet epäselviä ja konfliktit ovat ulottuneet myös vapaa-
ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet 
niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Työskente-
lyssä on jalkauduttu kouluun, koteihin ja verkostoihin. Keskeistä on sel-
vittää tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikutta-
nut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä on huomioitu yksilöt, 
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ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaalinen 
piiri. 

K-0 -mallin vaikuttavuutta on arvioitu Noora Hästbackan julkaisussa 
Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen (2018 Nuorisotutkimus-
verkosto: verkkojulkaisuja 130). Hän arvioi mallia lähinnä kahden ta-
paustutkimuksen kautta. 

Ensimmäinen havainto tutkimusprosessin aikana oli kiusaamistapaus-
ten monisyisyys. Koska kiusaamistapaukset ovat monisyisiä, tapausten 
tunnistaminen ja niihin puuttuminen on haastavaa. Monimutkaisiin il-
miöihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Ristiriita syntyy siitä, 
että kiusaamistilanteiden selvittäminen vaatii tekijöiden ja uhrien mää-
rittelyä ja toimenpiteiden kohdistamista oikeisiin henkilöihin, mutta tätä 
luokittelua on vaikea yksiselitteisesti tehdä.

Toiseksi, vanhemmilla on merkittävä rooli koulukiusaamisen selvittämi-
sessä. Keskeinen havainto on vanhempien luottamuksen puute koulun 
toimiin. Koulun käytännöt kiusaamiseen puuttumisessa olivat niin nuo-
rille kuin heidän vanhemmilleen esimerkkitapauksissa epäselviä. Lain 
määrittelemä vaitiolovelvollisuus estää työntekijöitä tiedottamasta mui-
hin oppilaisiin kohdistuneista toimenpiteistä, mikä voi osaltaan selittää 
epätietoisuutta. Tutkimusaineiston perusteella ei voi sanoa, ovatko kou-
lun toimenpiteet olleet kyseisissä tapauksissa johdonmukaisia ja riittä-
viä. Tästä huolimatta on selvää, että perheiden luottamuksen puute 
koulun toimiin tulisi paremmin huomioida ja että on työskenneltävä yh-
teisymmärryksen saavuttamiseksi.  

Kolmas keskeinen tutkimustulos on yhtenäisten käytäntöjen puute vi-
ranomaisten välisessä työskentelyssä kiusaamistilanteissa. Oppilaitos-
ten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on lainsäädännös-
sä ohjattu useiden eri viranomaisten vastuulle ja siksi siitä huolehtimi-
nen on pirstaleista.  

Lainsäädäntö ei ohjaa tarkasti sitä, kenen tulee puuttua kiusaamiseen. 
Koulun sisäiset toimenpiteet etenevät portaittain, opettajalta kiusaami-
seen puuttuvalle työryhmälle ja heiltä opiskeluhuoltoryhmälle. Tarvitta-
va tieto ei aina siirry saumattomasti työntekijöiden välillä eivätkä yksilöl-
lisen ja yhteisöllisen oppilashuollon menetelmät nivoudu yhteen. 

K-0 -toiminta on ollut toimivaa ja mukana olleet perheet ovat saaneet 
siitä apua, joten kaupunki tarvitsee vastaavan tyylistä toimintaa myös 
jatkossa. Aseman lapset on pilotoinut mallia STEAn (Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella, ja tämän jälkeen Helsin-
gin kaupunki on ostanut palvelua suorahankintana. Tätä käytäntöä ei 
voi enää jatkaa, sillä Helsingin kaupungin tulee noudattaa hankintalain 
vaatimuksia. Tämän vuoksi K-0 -tyylinen toiminta kilpailutetaan kuluvan 
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vuoden kevään aikana. Käytännössä hankintatoimisto tekee ensin tie-
topyynnön, jonka avulla kartoitetaan, millaisia valmiuksia mahdollisilla 
alalla toimivilla tahoilla on tuottaa tämän tyylistä palvelua. Jatkossa pal-
velua tulee saada myös ruotsin kielellä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 206
Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen opetuksen 
lisäämisestä

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää englanninkielisen opetuksen lisäämis-
tä perusopetuksessa ja toisella asteella ja samalla tarvetta perusope-
tuksen järjestämiseksi muilla keskeisillä kielillä.

Kaupunginhallitus toteaa, että englanninkielisen ja laajamittaisen kaksi-
kielisen suomi−englanti-opetuksen aloituspaikkoja tullaan seuraavan 
kolmen vuoden aikana lisäämään sekä ensimmäiselle että seitsemän-
nelle luokalle. 

Englanninkielisessä perusopetuksessa on ensimmäisellä luokalla yh-
teensä 78 aloituspaikkaa Ressun peruskoulussa ja Maunulan ala-
asteella ja seitsemännellä luokalla yhteensä 106 aloituspaikkaa Kulo-
saaren yhteiskoulussa, Maunulan yhteiskoulussa ja Ressun peruskou-
lussa. Laajamittaista kaksikielistä suomi−englanti-opetusta annetaan 
viidessä koulussa ensimmäiseltä luokalta alkaen ja aloituspaikkoja on 
yhteensä 130. Englanninkielisessä opetuksessa 80 % opetuksesta an-
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netaan englanniksi ja laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 
25−50 %. 

Englanninkielisen perusopetuksen paikkoja on lisätty Ressun perus-
koulussa ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle strategisen tavoit-
teen mukaisesti. Vuoteen 2025 mennessä Ressun peruskoulussa on 
kaksi englanninkielisen perusopetuksen ryhmää jokaisella vuosiluokal-
la.

Sekä englanninkieliseen että laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen 
haetaan soveltuvuuskokeilla ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle. 
Ensimmäiselle luokalle englanninkieliseen opetukseen on ollut noin 
100 hakijaa vuonna 2019 ja 2020. Laajamittaiseen kaksikieliseen ope-
tukseen on ollut noin 200 hakijaa vuosittain. Vuonna 2019 kaikista näis-
tä hakijoista 24 oli muualta kuin Helsingistä ja vuonna 2020 kahdeksan.

Muille vuosiluokille hakeville järjestetään soveltuvuuskoe elokuussa, 
jos luokilla on tilaa. Jos englanninkielisessä opetuksessa tai laajamit-
taisessa kaksikielisessä opetuksessa ei ole tilaa, kesken lukuvuotta tai 
kesken perusopetusta Helsinkiin muuttavalle oppilaalle osoitetaan 
paikka lähikoulusta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla etsitään aktiivisesti ratkaisuja 
kesken lukuvuotta Helsinkiin muuttavien englanninkieliseen koulutuk-
seen pääsemisen helpottamiseksi. Kesken lukuvuotta ja kesken perus-
opetusta hakevien määrien tilastointia on tarpeen parantaa. Myös pien-
ryhmäopetuksen tarvetta ja kolmiportaisen tuen toteutumista selvite-
tään.

Englannin lisäksi laajamittaista kaksikielistä perusopetusta annetaan 
espanjaksi, viroksi, venäjäksi ja kiinaksi. Jokaisen ryhmän enimmäi-
soppilasmäärä on 26 ja opetukseen hakiessa edellytetään, että hakija 
osoittaa osaamista molemmissa opetuskielissä. Helsingissä toimii 
myös yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka tarjoavat opetusta kokonaan 
tai osittain mm. englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi.

Toisella asteella kokonaan tai osittain englanniksi voi opiskella Ressun 
lukiossa ja Helsingin kielilukiossa sekä Stadin ammattiopistossa media-
alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa, sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnossa, matkailualan perustutkinnossa ja ravintola- ja cate-
ring-alan perustutkinnossa. Strategiatavoitteiden mukaisesti näiden 
koulutusten aloituspaikkoja on lisätty.

Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa ja opiskelijaksi ottaminen 
tehdään soveltuvuuskokeen ja opiskelijan aikaisemman opintomenes-
tyksen perusteella. Aloituspaikkoja IB-linjalla on 100 ja Helsingin kieli-
lukiossa 30. Stadin ammattiopiston englanninkielisiin perustutkintoihin 
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voi hakea jatkuvassa haussa. Hakijamääriä on tarpeen seurata tulevina 
vuosina, jotta aloituspaikkojen lisäämisen vaikutuksia voidaan arvioida.

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.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 469

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.08.2020 Pöydälle

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

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 45

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Johanna 
Nuortevan valtuustoaloitteesta strategian mukaisen englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä:

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on Helsingin kaupunkistrategian 
mukaisesti lisätty siten, että laajamittaista kaksikielistä esiopetusta an-
netaan neljässä päiväkodissa 1.8.2020 alkaen. Kielirikasteista suomi-
englanti esiopetusta annetaan 1.8.2020 yhteensä 18 päiväkodissa. 
Osassa päiväkoteja toiminta laajenee alkamaan jo viisivuotiaiden ryh-
mistä 1.8.2020 alkaen. Näiden lukumäärä tarkentuu kevään 2020 aika-
na.

Perusopetus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan englanninkielinen ja laajamittai-
nen kaksikielinen opetus ovat osa perusopetusverkon palveluita. Eng-
lanninkielisessä opetuksessa 80% opetuksesta annetaan englanniksi ja 
laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 25-50 % opetuksesta an-
netaan englanniksi. Näihin opetuksiin haetaan soveltuvuuskokeilla 1. 
luokalle ja 7. luokalle. Muille vuosiluokille hakeville järjestetään soveltu-
vuuskoe elokuussa, jos luokilla on tilaa. Jos englanninkielisessä ope-
tuksessa tai laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa ei ole tilaa, 
kesken lukuvuotta/perusopetusta Helsinkiin muuttavalla oppilaalle osoi-
tetaan paikka lähikoulusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisätty englanninkielisen pe-
rusopetuksen paikkoja Ressun peruskoulussa 1. ja 7. luokalle strategi-
sen tavoitteen mukaisesti. Vuoteen 2025 mennessä Ressun peruskou-
lussa on kaksi englanninkielisen perusopetuksen ryhmää jokaisella 
vuosiluokalla.

Englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen lisäksi kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla annetaan strategisen tavoitteen 
mukaisesti kielirikasteista suomi-englanti perusopetusta 10 koulussa. 
Kielirikasteisessa opetuksessa 10-25 % opetuksesta annetaan englan-
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niksi. Kielirikasteiseen opetukseen otetaan jokainen koulun oppilaak-
siottoalueella oleva oppilas ilman soveltuvuuskoetta.

Kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen paikkamäärän 
kasvattamisella on pyritty vastamaan helsinkiläisten hakijoiden kaksi-
kielisen opetuksen kysyntään ja siten vähentämään englanninkielisen 
opetukseen hakevien jo Suomessa asuvien määrää. Vaikutuksia ei ole 
vielä voitu arvioida kattavasti.

Aloituspaikat ja hakijamäärät

Englanninkielisessä perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla on 78 
aloituspaikkaa (Ressun peruskoulu ja Maunulan ala-asteen koulu) ja 
seitsemännellä luokalla 106 paikkaa (Kulosaaren yhteiskoulu, Maunu-
lan yhteiskoulu, Ressun peruskoulu). Laajamittaista kaksikielistä suo-
mi-englanti opetusta annetaan viidessä koulussa 1. luokalta alkaen ja 
aloituspaikkoja on yhteensä 130. Aloittavan ryhmän enimmäisoppilas-
määrä on 26. Englanninkielisessä/laajamittaisessa kaksikielisessä pe-
rusopetuksessa yhtenäisessä peruskoulussa aloittaneet oppilaat voivat 
jatkaa opetuksessa 9. luokan loppuun asti. Ala-asteen kouluissa aloit-
taneet hakevat 7. luokalle opetukseen uudelleen soveltuvuuskokeessa. 
Aloituspaikkoja tullaan seuraavan kolmen vuoden aikana lisäämään 
sekä 1. luokalle että 7. luokalle englanninkieliseen ja laajamittaiseen 
kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen.

Hakijoita 1. luokalle englanninkieliseen opetukseen on 100 hakijaa 
vuonna 2019 ja 2020. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen yh-
teensä vuosittainen hakijamäärä on ollut 200. Vuonna 2019 kaikista 
näistä hakijoista 24 oli muualta kuin Helsingistä ja vuonna 2020 vas-
taava lukumäärä oli 8. Muiden kuin näiden hakuaikojen ulkopuolella 
olevien hakijoiden määrästä ei ole tilastotietoja. Koulut vastaavat oppi-
laaksiotosta ja kyselyt mahdollisista vapaista paikoista menevät koulu-
jen rehtoreille, eikä näitä tilastoida.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla etsitään aktiivisesti ratkaisuja 
kesken lukuvuotta Helsinkiin muuttavien englanninkieliseen koulutuk-
seen pääsemisen helpottamiseksi.

Englanninkielisen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden tukitoimet

Englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat ovat oikeutettuja 
kolmiportaiseen tukeen perusopetuslain mukaisesti ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala pitää kannatettavana englanninkielisen pienryh-
mäopetuksen tarpeen selvittämistä sekä muiden oppilaan tukimuotojen 
toteutumista englanninkielisessä opetuksessa.

Muilla kielillä annettu perusopetus Helsingissä
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa laajamittaista kaksikielistä 
perusopetusta seuraavissa pareissa suomi-espanja, suomi-viro, suomi-
venäjä ja suomi-kiina. Näissä jokaisessa ryhmän enimmäisoppilasmää-
rä on 26 ja opetukseen hakiessa edellytetään, että hakija osoittaa 
osaamista molemmissa opetuskielissä.

Lisäksi Helsingissä toimii yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka tarjoavat 
opetusta kokonaan/osittain muulla kuin suomen kielellä. Näitä ovat: 

 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (opetuskielet: suomi-
ranska)

 Deutche Schule (opetuskielet: suomi-saksa)
 The English School (opetuskielet: suomi-englanti)
 Helsingin suomalais-venäläinen koulu (opetuskielet: suomi-venäjä)
 International School of Helsinki (opetuskieli: englanti)
 European School of Helsinki (useita opetuskieliä).

Edellä esitettyyn perustuen kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kan-
natettavana englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen 
oppilaaksiottokäytänteiden tarkistamista sekä kesken lukuvuotta ja 
kesken perusopetusta englanninkieliseen/laajamittaiseen kaksikieli-
seen opetukseen hakevien määrien tilastoinnin aloittamista.

Toinen aste

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toisen asteen koulutuksessa voi 
opiskella kokonaan tai osittain englanniksi. Strategitavoitteiden mukai-
sesti aloituspaikkoja näihin koulutuksiin on lisätty.

Toisen asteen koulutusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tarjo-
taan seuraavissa koulutuksissa/tutkinnoissa: 

 International Baccalaureat -tutkintoon valmistava koulutus (IB), 
Ressun lukio

 Kansalliseen ylioppilastutkintoon valmistava lukiokoulutus, jossa 
opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi, Helsingin kielilukio

 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Stadin ammattiopis-
to

 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 Matkailualan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Stadin ammattiopisto

Lukiokoulutukseen haetaan helmi-maaliskuussa järjestettävässä yh-
teishaussa. Opiskelijaksi ottaminen IB-linjalle ja Helsingin kielilukion 
kaksikieliseen opetukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opiskelijan 
aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aloituspaikkoja IB-linjalla 
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on 100 ja Helsingin kielilukiossa 30. Stadin ammattiopiston englannin-
kielisiin perustutkintoihin voi hakea jatkuvassa haussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hakijamäärien seurantaa tu-
levina vuosina, jotta voidaan arvioida strategiakauden aikana tehtyjen 
aloituspaikkojen lisäämisen vaikutuksia ja tarvetta lisätä niitä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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§ 207
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysioterapeuttien 
palkkaamisesta kouluihin

HEL 2020-001111 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen: 

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen aloitteeseen 
fysioterapeuttien palkkaamisesta Helsingin kouluihin valtuusto 
edellyttää, että kaupunki tutkii mahdollisuutta ryhtyä toimeen sel-
vittääkseen fysioterapeuttien tarpeen ja toimintakuvan osana kou-
luterveydenhuollon moniammatillista ja hallintosektorien yhteis-
työnä toteutettua oppilashuoltoa.

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa toivomuspontta ei kannatet-
tu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää kiertävien fysioterapeuttien palkkaa-
mista kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi.
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Lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpi-
teiden mukaisesti. Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistetään 
kehittämällä liikkumiseen kannustavia toimintaympäristöjä ja -kulttuuria 
varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei fysioterapeuttien palkkaaminen koului-
hin ole tarkoituksenmukainen keino vastata lasten ja nuorten liikkumat-
tomuuden tuomiin haasteisiin. Liikkumattomuuteen puututaan jo nykyi-
sin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Liikuntaneuvonta sisältyy 
kaikkiin vuosittain toteutettaviin terveystarkastuksiin. Liikkumisen edis-
täjänä terveydenhoitaja tukee ja ohjaa liikunnallisen elämäntavan pii-
riin. Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuot-
tama palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri 
toimijoiden suosituksesta.

Helsingissä edistetään lasten ja nuorten liikkumista kokonaisvaltaisesti 
ja kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin teki-
jöihin. 80 prosenttia kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköistä on mu-
kana valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, joka 
tarjoaa henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämi-
seen. Kaikki perusopetuksen koulut ovat rekisteröityneet valtakunnalli-
seen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Toisella asteella valtakunnallisessa 
Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana koko Stadin ammatti- ja ai-
kuisopisto sekä kuusi kaupungin lukiota. Liikunnallista harrastustoimin-
taa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen tai maksutto-
man matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen ovat liikku-
misohjelman toimenpiteissä.

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.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 459

HEL 2020-001111 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 14.04.2020 § 85

HEL 2020-001111 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama 
palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimi-
joiden suosituksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että las-
ten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) 
määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuor-
ten terveyttä sekä hyvinvointia tulee edistää lisäämällä arki- ja hyöty-
liikkumista, sekä vähentämällä istumista. Liikkumattomuuden ongel-
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maan vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden li-
säämistä, positiivista pakottamista ja kannusteita. Lasten, nuorten ja 
perheiden liikkumista tulee edistää eri toimijoiden yhteistyönä.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 
2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelman tavoitealueina on saada pienet lapset 
omaksumaan liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset sekä taata riittä-
vä liikunnallisuus lasten ja nuorten arjessa. Liikkumisohjelmassa tode-
taan, että perheiden, vanhempien ja huoltajien merkitys on ratkaisevan 
tärkeää pienten lasten liikkumisen edistämisessä. Lapsilla ja nuorilla 
myös kavereiden liikunnallisella tuella on yhteys liikunnalliseen aktiivi-
suuteen. Keskeistä on aktivoida perheitä liikunnalliseen elämäntapaan, 
sekä lisätä liikkumista päiväkoti-, koulu- ja opiskelupäivien aikana.

Alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suositusten mukaisesti 10 - 20 %, pe-
ruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen as-
teen opiskelijoista noin viidennes. Hyvinvoinnin näkökulmasta keskeis-
tä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liikkumista pyritään 
lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toimintakulttuuria var-
haiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhais-
kasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin li-
säämiseen. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä ohjelmassa 
on mukana yli 80 %. Tavoitteena on saada kaikki kaupungin varhais-
kasvatusyksiköt ohjelman piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä. Li-
säksi liikkumisohjelman yhtenä toimenpiteenä on varmistaa, että kai-
kissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen 
elementti. Perheiden yhteistä liikkumista alle kouluikäisten lasten kans-
sa tuetaan muun muassa perhehulinoiden muodossa, joissa perheille 
tarjotaan tila sekä välineitä omatoimiseen ja maksuttomaan liikkumi-
seen. Tavoitteena on tarjota kahdeksan kohdetta vuoden 2020 aikana.

Perusopetuksen osalta kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet 
valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Ohjelmassa keskeistä on 
oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vähen-
täminen. Kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ovat liikunnallista 
harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edullisen 
tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittäminen. 
Matalan kynnyksen harrastetoimintaa tarjotaan alakoululaisille EasyS-
port-toimintana ja yläkoululaisille FunAction-harrasteliikuntana. Vuonna 
2019 EasySport-toiminnan viikoittaisilla tunneilla, tapahtumilla ja leireil-
lä kertyi 50 740 käyntikertaa ja FunAction-toiminnan viikoittaisilla tun-
neilla ja tapahtumissa 21 200 käyntikertaa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 107 (334)
Kaupunginvaltuusto

Asia/17
09.09.2020

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

Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on 
mukana tällä hetkellä koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi 
Helsingin kaupungin lukiota. Liikkumisohjelman tavoitteena on laajen-
taa ohjelma kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin vuoteen 2021 men-
nessä. Kaupungin matalan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen 
opiskelijat voivat osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAc-
tion-liikuntaan tai 18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan. Varsi-
naisen liikuntatarjonnan lisäksi NYT-liikunnan palveluna on liikuntaneu-
vonta, jossa tuetaan nuorta henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan kei-
noin. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää nuorten kokonaisval-
taista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinoin, tarjota toiminta- ja 
työkykyä lisäävää liikuntaa, sekä edistää koulukuntoisuutta ja liikunnal-
lisuutta elämäntapana.

Liikkumattomuuteen puututaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa. Terveysneuvonta, johon sisältyy liikuntaneuvonta, kuuluu kaik-
kiin vuosittain toteutettaviin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveys-
tarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tunnistaa, tukee 
ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintojen pariin. Tarkoi-
tuksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huo-
lehtimiseen. Yläkouluikäisille oppilaille on tarjolla myös henkilökohtaista 
tukea ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan koulujen personal trai-
ner -toiminnan eli KouluPT-toiminnan muodossa. KouluPT-toimintaan 
ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuol-
lon tai nuoren vanhempien toiveesta. Myös 5.- ja 8.-luokalla toteutetta-
vien fyysistä toimintakykyä mittaavien Move!-mittausten antama infor-
maatio voi toimia herätteenä lapsen tai nuoren ohjaamiseen kouluter-
veydenhuollon palvelujen piiriin.

Liikkumistaitojen edistäminen kuuluu myös perusopetuksen ja toisen 
asteen koulutuksen opetussuunnitelmien sisältöihin. Fyysisen, sosiaali-
sen sekä psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveysosaamisen 
kehittäminen kuuluvat liikunnan ja terveystiedon sisältöihin perusope-
tuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työky-
vyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on pakollinen tutkinnon osa. Näiden 
osa-alueiden opetuksesta vastaavat opettajat, jotka ovat asiantuntijoita 
liikuntataitojen edistämisessä.

Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten liikkumista 
sekä kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin 
tekijöihin muun muassa edellä esitetyin keinoin. Täten kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ei kannata fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin 
tai valtuustoaloitteessa esitettyä kustannusselvityksen tekoa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa(a)hel.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 208
Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämisestä lu-
kioissa

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Anna Vuorjoen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuutta, että osittaista etä-
opiskelumahdollisuutta tarjotaan myös koronapandemian jälkeen 
tukitoimena sellaisille oppilaille, jotka erityisvaikeuksiensa vuoksi 
hyötyvät siitä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

6 äänestys

Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuutta, että osit-
taista etäopiskelumahdollisuutta tarjotaan myös koronapandemian jäl-
keen tukitoimena sellaisille oppilaille, jotka erityisvaikeuksiensa vuoksi 
hyötyvät siitä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Alviina Alametsä, Katju Aro, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Otso Kivekäs, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Lilja Tamminen, Sam-
po Terho, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 7
Pentti Arajärvi, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Mirita 
Saxberg, Tomi Sevander, Kaarin Taipale
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Tyhjä: 56
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Har-
ry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Pauliina Saares, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemä-
ki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Paavo Väyry-
nen, Ozan Yanar

Poissa: 2
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anna Vuorjoki ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää nykyistä tuetumman opetuksen järjestä-
mistä lukioissa sekä mahdollisuudet sen toteuttamiseen. Vaihtoehtoina 
voisivat olla esimerkiksi erityisluokkamuotoinen opetus tai lukiolinja eri-
tyisammattioppilaitoksessa.
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Kaupunginhallitus toteaa, että opiskelijat saavat kaupungin lukioissa 
monipuolisesti tukea sekä oppimiseen että hyvinvointiin liittyviin haas-
teisiin. Kaupunginhallitus ei nykyisen tiedon valossa kannata aloittees-
sa esitettyä erityisluokkamuotoista lukio-opetusta vaan katsoo, että op-
pimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvistaa kehittämällä jo 
olemassa olevia toimintamalleja ja opiskelijalähtöisiä pedagogisia rat-
kaisuja. Niiden avulla mahdollistetaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
osallisuus ja oppiminen yhdessä muiden kanssa. 

Lukiolain mukaan oppimisen tukea ja erityisopetusta annetaan opiskeli-
jan yksilöllisen pedagogisen tuen tarpeen mukaan. Oppimisen tuen ja 
erityisopetuksen sisältöä on kuvattu tarkemmin uusissa opetussuunni-
telman perusteissa, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2021 aloittavilla 
opiskelijoilla. Helsingissä paikallista opetussuunnitelmaa tehdään par-
haillaan uusien perusteiden pohjalta. Kaupungin lukioissa toteutetaan 
jo nyt suurelta osin uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaista 
oppimisen tukea ja erityisopetusta. Lukioiden erityisopetuksen kehittä-
minen on kirjattu myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 
tähtäävän Mukana-ohjelman toimenpiteisiin. Lukioiden erityisopetuksen 
kehittämishankkeessa vahvistetaan etenkin erityisopettajan ja aineen-
opettajien yhteistyötä sekä tuen tarpeen tunnistamista.

Helsingin kaupunki järjestää lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä ja 
kolmessa ruotsinkielisessä lukiossa. Tällä hetkellä jokaisessa suomen-
kielisessä lukiossa on oma kokoaikainen erityisopettaja ja ruotsinkieli-
sissä lukioissa toimii yksi erityisopettaja. Oppimisen tuen tarvetta ar-
vioidaan opintojen alussa sekä opintojen aikana yhdessä opiskelijan 
kanssa. Erityisopettaja tekee yhteistyötä aineenopettajien, opinto-
ohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tukea tarvitsevan opis-
kelijan opetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lukioissa on tarjolla tuki- ja lisäopetusta. Erilaiset avoimet oppimisen 
tuen toteutukset, kuten rästipajat ja tukipajat, mahdollistavat opiskelijal-
le tuen saamisen joustavasti. Opiskelutaitoja parantavat ja hyvinvointia 
lisäävät kurssit tarjoavat opiskelijalle lisätukea oppimiseen. Lukioissa 
on esimerkiksi toteutettu erityisopettajan ja aineenopettajan yhteisiä 
kursseja, joissa opiskelija voi vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan 
tai jonkin oppiaineen osaamista. Erityisopettajan ja opiskeluhuollon yh-
teistyössä opiskelija saa tukea elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen 
vahvistamiseen. Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita opiskelutaitojen vah-
vistamisessa ja oppimisen esteiden ylittämisessä myös yksilöllisesti. 
Opiskelijan jaksamista ja opintojen etenemistä tuetaan opiskeluvalinto-
jen ohjauksella ja ryhmänohjaajan tuella. Tarvittaessa opiskelija saa 
yksilöllisiä opiskeluhuollon palveluja opiskelukyvyn vahvistamiseksi.
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Aloitteessa esitetään oppimisen tuen käytännön toteutusmahdollisuu-
tena lukiolinjaa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen kou-
lutuksen järjestäminen vaativana erityisenä tukena edellyttää opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää järjestämislupaa. Vaativa erityinen tuki 
on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai 
vamma tai sairaus, jonka vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä ja laaja-
alaista erityistä tukea. Helsingin kaupungilla ei ole vaativan erityisen 
tuen järjestämislupaa eikä ammatillisilla erityisoppilaitoksilla lukiokoulu-
tuksen järjestämislupaa, joten aloitteessa esitettyä vaihtoehtoa ei ole 
nykyisissä puitteissa mahdollista toteuttaa.

Aloitteessa viitataan nuoriin, joilla olisi opillisten kykyjen puolesta edel-
lytykset suoriutua lukio-opinnoista mutta jotka eivät erityisvaikeuksien-
sa (esimerkiksi autismin kirjo) vuoksi kykene opiskelemaan kurssimuo-
toisessa lukiossa isossa opetusryhmässä ilman jatkuvaa arjen tukea. 
Kaupunginhallitus edellyttää kartoittamaan, paljonko Helsingissä on täl-
laisia nuoria, jotka eivät voi hakeutua lukio-opintoihin tarjolla olevan 
tuen riittämättömyyden vuoksi. Kartoitus voisi toteutua esimerkiksi ky-
selyllä yhdeksänsien luokkien erityisluokkia opettaville opettajille.

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.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 470

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

24.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappaleen 4 toinen virke muotoon "Kaupun-
ginhallitus katsoo, että oppimisen tukea on tarkoituksenmukaista vah-
vistaa kehittämällä jo olemassa olevia toimintamalleja ja opiskelijaläh-
töisiä pedagogisia ratkaisuja."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään uusi kappale kappaleen 8 jälkeen:
"Aloitteessa viitataan nuoriin, joilla olisi opillisten kykyjen puolesta edel-
lytykset suoriutua lukio-opinnoista mutta jotka eivät erityisvaikeuksien-
sa (esimerkiksi autismin kirjo) vuoksi kykene opiskelemaan kurssimuo-
toisessa lukiossa isossa opetusryhmässä ilman jatkuvaa arjen tukea. 
Kaupunginhallitus edellyttää kartoittamaan, paljonko Helsingissä on täl-
laisia nuoria, jotka eivät voi hakeutua lukio-opintoihin tarjolla olevan 
tuen riittämättömyyden vuoksi. Kartoitus voisi toteutua esimerkiksi ky-
selyllä yhdeksänsien luokkien erityisluokkia opettaville opettajille.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksien mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 84

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämi-
seksi lukio-opinnoissa:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä lukiolaisten erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuoli-
sesti tukea oppimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistami-
seen. Oppimisen tukea lukiokoulutuksessa tulee lautakunnan mielestä 
vahvistaa kehittämällä pedagogisia menetelmiä, lukion henkilökunnan 
yhteistyötä sekä jo olemassa olevia oppimisen tuen toimintamalleja lu-
kiokoulutuksen kokonaisuudistusta vastaavalla tavalla. 

Lukiolaki ja lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 uudistavat lukiokoulutusta

Lukiolain (714 /2018) 28 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada eri-
tyisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukai-
sesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Lukiolais-
sa ei säädetä erityisestä tuesta. Oppimisen tukea ja erityisopetusta an-
netaan opiskelijan yksilöllisen pedagogisen tuen tarpeen mukaan. 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 kuvaa tarkemmin oppimi-
sen tuen ja erityisopetuksen sisältöä. Oppimisen tuen tavoitteena on 
tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa, edistää opiskelijan 
hyvinvointia ja jaksamista sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirty-
miseen. Opetussuunnitelman perusteet ohjaa aineenopettajia käyttä-
mään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä se-
kä vahvistaa aineenopettajan roolia oppimaan oppimisen taitojen oh-
jauksessa. Erityisopetus tukee aineenopetusta, ja sitä on mahdollista 
toteuttaa eri tavoin. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden opettajien 
kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja opetukseen liittyvis-
sä kysymyksissä. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät paikallisen opetussuunnitelmansa lu-
kion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lukiolain ja lukion ope-
tussuunnitelman perusteiden oppimisen tukea ja erityisopetusta koske-
vat velvoitteet astuvat voimaan, kun lukion uusi opetussuunnitelma ote-
taan käyttöön 1.8.2021 aloittavilla opiskelijoilla. Helsingin kaupungin lu-
kioiden paikallista opetussuunnitelmaa tehdään parhaillaan. 
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Helsingin kaupungin lukioissa toteutetaan jo suurelta osin nykyisen lu-
kiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaista oppi-
misen tukea ja erityisopetusta. Lukiolaisten oppimista tukevia ratkaisuja 
kehitetään edelleen moniammatillisessa yhteistyössä osana lukioiden 
opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. 
Tavoitteena on vahvistaa opiskelijalähtöistä ja kaikkien opiskelijoiden 
osallisuuden mahdollistavaa pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. 

Oppimisen tuki Helsingin kaupungin lukioissa

Helsingin kaupunki järjestää lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä ja 3 
ruotsinkielisessä lukiossa. Lukiokoulutusta aikuisille tarjoavat Helsingin 
aikuislukio ja Tölö gymnasiumin aikuiskoulutuslinja. Kaupungin lukioi-
den erityisopetusta on vahvistettu viime vuosina. Tällä hetkellä jokai-
sessa kaupungin suomenkielisessä lukiossa on oma kokoaikainen eri-
tyisopettaja. Ruotsinkielisissä lukioissa toimii yksi erityisopettaja. Kau-
pungin lukioiden lisäksi Helsingissä toimii yli 20 yksityistä ja valtion lu-
kiota. Yksityiset ja valtion lukiot vastaavat itsenäisesti omasta toimin-
nastaan. 

Lukiolaisen oppimisen tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa sekä 
opintojen aikana yhdessä opiskelijan kanssa. Helsingin kaupungin 
suomenkielisten lukioiden opiskelijoista 9,5 prosentille on tehty oppimi-
sen tuen suunnitelma (tilanne 11.2.2020, nuorten lukiokoulutus). Oppi-
misen tuen suunnitelmassa kuvataan muun muassa opiskelijalle suun-
nitellut pedagogiset ratkaisut eri oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuolisesti tukea op-
pimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen. Oppimisen 
tuki toteutetaan aineenopettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien se-
kä opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyönä. Lukioissa on tarjolla tukio-
petusta ja lisäopetusta. Erilaiset avoimet oppimisen tuen toteutukset, 
kuten rästipajat ja tukipajat, mahdollistavat opiskelijalle tuen saamisen 
joustavasti. Osassa lukiota toteutetaan myös vertaisoppimiseen perus-
tuvia oppimisen tuen ratkaisuja. Eri oppilaineiden tukikurssit sekä opis-
kelutaitoja parantavat ja hyvinvointia lisäävät kurssit tarjoavat opiskeli-
jalle lisätukea oppimiseen. Lukioissa on esimerkiksi toteutettu erityiso-
pettajan ja aineenopettajan yhteisopettajuutena kursseja, joissa opiske-
lija voi vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan tai jonkin oppiaineen 
osaamista. Erityisopettajan ja opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyössä 
toteutetuilla kursseilla opiskelija saa tukea opiskelukyvyn, elämänhal-
linnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Lukion erityisopettaja oh-
jaa opiskelijoita opiskelutaitojen vahvistamisessa sekä oppimisen es-
teiden ylittämisessä myös yksilöllisesti. Opiskelijan jaksamista ja opin-
tojen etenemistä tuetaan myös opiskeluvalintojen ohjauksella sekä 
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ryhmänohjaajan tuella. Tarvittaessa opiskelija saa yksilöllisiä opiskelu-
huollon palveluja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta. Helsingin kaupungin lukioissa on jo käytössä useita toi-
mintamalleja ja menetelmiä, joilla lukioiden henkilöstö voi tukea opiske-
lijoita opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Lautakunnan mie-
lestä lukiolaisten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvis-
taa kehittämällä edelleen lukioiden oppimista tukevia toimintamalleja ja 
opiskelijalähtöisiä pedagogisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan oppimi-
sen tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuus ja oppiminen yhdessä 
muiden kanssa. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen kehittämistyötä 
tehdään jo osana paikallista opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetus-
suunnitelman käyttöönottoa. Erityisluokkamuotoinen lukio-opetus ei 
myöskään tukisi lukiouudistuksen tavoitetta lisätä mahdollisuuksia yksi-
löllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan edistävät lukiolaisten opiskelu-
motivaatiota ja opintoihin sitoutumista.

Ammatilliset erityisoppilaitokset toteuttavat vaativaa erityistä tukea

Aloitteessa esitetään oppimisen tuen käytännön toteutusmahdollisuu-
tena lukiolinjaa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen kou-
lutuksen lainsäädännön (531/2017) mukaan ammatillisten tutkintojen ja 
koulutuksen järjestäminen vaativana erityisenä tukena edellyttää ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjes-
tämislupaa. Vaativa erityinen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi 
opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tu-
kea tai joiden moniammatillisen ja monialaisen palvelujen tarve on 
muutoin merkittävä. Helsingin kaupungilla ei ole vaativan erityisen tuen 
järjestämislupaa eikä ammatillisilla erityisoppilaitoksilla lukiokoulutuk-
sen järjestämislupaa. 

Mukana-ohjelma

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Kaupunginhalli-
tus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut erillismäärä-
rahan lukioiden erityisopetuksen kehittämiseen. Lukioiden erityisope-
tuksen kehittäminen on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemi-
sen kaupunkistrategiahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimen-
piteistä. Lukioiden erityisopetuksen kehittämishankkeessa vahvistetaan 
etenkin erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä sekä lukioiden 
henkilökunnan osaamista oppimisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja 
tuen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä opiskelijoiden erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Lautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lukio-
opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Lukiolais-
ten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvistaa kehittä-
mällä lukiokoulutuksen pedagogisia menetelmiä, toimintamalleja ja toi-
mintakulttuuria opiskelijalähtöisyyttä sekä oppimisen tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden osallisuutta edistävällä tavalla. Lukiokoulutuksen oppimi-
sen tuen kehittäminen tapahtuu osana lukioiden paikallista opetus-
suunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa sekä 
Mukana-ohjelman kehittämishankkeena. 

Käsittely

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdassa (10):

a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta."

b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituksenmukaisempaa" 
muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista"

c) Muutetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokka-
muotoisen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.” 

Kohdassa (13):

a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kannata erityisluok-
kamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.”

b) Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
senmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdassa (10): a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen 
lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta." b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituk-
senmukaisempaa" muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista" c) Muu-
tetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokkamuotoi-
sen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.”  
Kohdassa (13): a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kan-
nata erityisluokkamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.” b) 
Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoituk-
senmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Pia Kopra, 
Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 1
Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitteli-
jän ehdotuksen äänin 10-1. Tyhjää äänesti 2.

24.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
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§ 209
Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaareen

HEL 2019-011604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Nygård ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Ruukinlahden puis-
toon Lauttasaareen saadaan kuplahalli jalkapalloharrastajien käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee 
Ruukinlahden puistoon uuden puistosuunnitelman ja käynnistää ase-
makaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myötä tehtävä kaa-
voitus mahdollistavat kuplahallin sijoittamisen puiston alueelle talvikau-
della. Kesäkaudella kuplahallin alue on muussa käytössä. Ruukinlah-
den puiston nykyinen vuodelta 1951 oleva asemakaava ei salli kupla-
hallia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat ovat lausunnois-
saan kannattaneet aloitteen ehdotusta. Kaupunkiympäristölautakunta 
palautti uuteen valmisteluun alkuperäisen puistosuunnitelmaehdotuk-
sen, joka ei mahdollistanut kuplahallin sijoittamista puistoon. Uutta 
puistosuunnitelmaa edistetään ripeästi.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 461

HEL 2019-011604 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

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 349

HEL 2019-011604 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee uuden puistosuunnitelman ja 
käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myö-
tä tehtävä kaavoitus mahdollistavat talvikautisen kuplahallin sijoittami-
sen Ruukinlahdenpuiston alueelle. Kesäkaudella kuplahallin alue on 
muussa käytössä. Suunnitelma ei edellytä lisäpysäköintipaikkoja. Uutta 
suunnitelmaa edistetään ripeästi ja tarvittaessa kahdessa vaiheessa.

07.04.2020 Palautettiin

31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 48

HEL 2019-011604 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kuplahallin sijoittamista 
Lauttasaareen, mikäli saarelta löytyy hallille sopiva sijoituspaikka. 

Kyseessä on jalkapalloseura Pallo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) hanke seu-
ran omistaman kuplahallin sijoittamiseksi Ruukinlahden puistoon. Hallin 
aikaansaaminen Lauttasaareen on sinänsä kannatettava ja liikuntaa li-
säävä hanke, mutta Ruukinlahden puiston vuodelta 1951 peräisin oleva 
asemakaava ei salli hallin sijoittamista puistoon.

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa 
on laadittu Ruukinlahden puistoon uutta puistosuunnitelmaa, joka on 
tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle tämän aloitteen käsit-
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telyn yhteydessä. Suunnitelmaehdotuksessa puistoon sijoitetaan koira-
aitaus, lumen varastointipaikka ja hiekkatekonurmipintainen pelikenttä. 
Suunnitelma ei ehdotetussa muodossaan mahdollista kuplahallin sijoit-
tamista puistoon.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 210
Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnostamisesta 
tai korvaamisesta

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan Havis Amandan kunnostamista ja joko korvaamista kopiolla tai 
suojaamista niin, että juhlia voidaan edelleen jatkaa Esplanadilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että Havis Amandan suojaamisvaihtoehtoja 
juhlien aikana on selvitetty. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on va-
rauduttu toimintamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisil-
la aitauksilla. Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen 
ja yleisön turvallisuus otetaan huomioon.

Jos Havis Amanda haluttaisiin korvata kopiolla, pelkkä pronssisen veis-
toshahmon siirtäminen ei olisi riittävää. Kyseessä on teoskokonaisuus, 
joten sen siirtäminen tarkoittaisi veistoshahmon lisäksi koko suihkuläh-
teen siirtämistä altaineen ja tekniikoineen. Tätä ei voida pitää realisti-
sena vaihtoehtona. Alkuperäisen veistoksen korvaaminen kopiolla vies-
tisi lisäksi siitä, että kiipeily julkisiin taideteoksiin olisi sallittua.

Havis Amandasta tehtyjen selvitysten perusteella teos on kunnostuk-
sen tarpeessa, kuten aloitteessa todetaan. Teoksen monet osat kai-
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paavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaarensa päässä. 
Kulttuuri- ja vapaa-aika on lausunnossaan katsonut, että Havis Aman-
dan peruskorjaus tulisi sitoa koko torin laajempaan kunnostukseen ja 
sille tulisi osoittaa erillinen määräraha.

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 460

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 40

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Havis Amandan suihku-
lähdekokonaisuuden kunnostamiseen tulisi osoittaa erillinen määrära-
ha, jonka tason arvioimiseksi tulee tehdä erillinen selvitys. Samalla tu-
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lee selvittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen 
ympäristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvalli-
sella tavalla.

Havis Amanda on suihkulähdekokonaisuus, jonka pronssiosat on muo-
toillut taiteilija Ville Vallgren ja ne on valettu Pariisisissa 1906. Kokonai-
suuden muista suunnittelijoista ei ole varmuutta. Helsingin kaupunki ti-
lasi teoksen ja julkistustilaisuus pidettiin Helsingissä 20.9.1908.

Teos kuuluu Helsingin taidekokoelmaan, josta huolehtii HAM Helsingin 
taidemuseo. Teoksen ylläpitovastuu jakautuu HAMin ja kaupunkiympä-
ristön toimialan kesken niin, että HAM vastaa pronssiosista ja kaupun-
kiympäristön toimiala muista suihkulähteen osista sekä tekniikasta. 

Teoksen pääosat ovat vesiallas reunakiveyksineen; pronssiosat jotka 
koostuvat vesialtaasta nousevan betonisokkelin päällä olevasta alao-
sasta; pyöreästä vesiallastasosta kala-aiheisen osan kera; naishah-
mosta (Havis Amanda) sekä neljästä reunakiveyksen päällä makaavas-
ta merileijonasta. Vesiallasta kiertää kaksi graniittista tasoa jotka kuulu-
vat teokseen. Graniittiosat ovat kiillotettua Vehmaan Uhlun punaista 
graniittia. Kalat ja merileijonat suihkuttavat vettä; kalat viistosti alaspäin 
ja merileijonat kohti altaan keskustaa.

Teoksen korjaamisesta, kunnostamisesta ja suojaamisvaihtoehdoista 
on tehty valtuustoaloite, jossa esitetään kahta vaihtoehtoa:

Aloitteessa esitetty vaihtoehto 1, Havis Amandan korvaaminen kopiolla:

Taidemuseon näkemys on, että alkuperäinen veistoskokonaisuus on 
säilytettävä nykyisellä paikallaan. Juhlinta ja siihen liittyvä kiipeily ei ole 
riittävä peruste kopion teettämiseksi. Kopiokaan ei poista kiipeilyn 
mahdollisuutta. Julkisiin veistoksiin kiipeily ei ole sallittua eikä yleisölle 
turvallista. Veistoksen ikä tai ilmastotekijät eivät ole ongelma veistok-
sen säilymiselle nykyisellä paikallaan. Alkuperäisen veistoksen kor-
vaaminen kopiolla voisi lisäksi tahattomasti viestiä, että kiipeily julkisiin 
taideteoksiin olisi sallittua.

Koska kyseessä on teoskokonaisuus, sen siirtäminen tarkoittaisi 
pronssisen veistoshahmon lisäksi koko suihkulähteen siirtämistä altai-
neen ja tekniikoineen. Tämä ei taidemuseon näkemyksen mukaan ole 
realistinen vaihtoehto.

Vaihtoehto 2, Havis Amandan kunnostaminen ja suojaamisvaihtoehdot niin, että 
juhlat voisivat jatkua Esplanadilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on selvittänyt Havis Amandan suo-
jaamisvaihtoehtoja juhlien aikana. Toimialalla on jo varauduttu toimin-
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tamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisilla aitauksilla. 
Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen ja yleisön 
turvallisuus otetaan huomioon. 

Taidemuseon näkemys on, että Havis Amanda on kunnostuksen tar-
peessa. Teoksesta on tehty selvityksiä, joista käy ilmi, että teoksen 
monet osat kaipaavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaa-
rensa päässä. Pronssiosien sisäisen tukirakenteen kuntoa ei kuiten-
kaan ole päästy tutkimaan. Taidemuseo on keskustellut kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa, ja molempien näkemys on, että suihkulähde-
kokonaisuus teknisine osineen tulisi peruskorjata ja peruskorjaus sitoa 
koko torin laajempaan kunnostukseen.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisäys kappaleen (2) loppuun: "Samalla tulee sel-
vittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen ympä-
ristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvallisella ta-
valla."

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi
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§ 211
Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesi-
liikuntatiloista

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen aloitteeseen 
Koskelan seniorikeskuksen terapia-altaasta kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki tutkii mahdollisuuden tehdä tila- tai tont-
tialuevaraus Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen myö-
hemmin toteutuvan uima-altaan rakentamiseksi. (Arja Karhuvaa-
ra)

Käsittely

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen aloitteeseen 
Koskelan seniorikeskuksen terapia-altaasta kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunki tutkii mahdollisuuden tehdä tila- tai tont-
tialuevaraus Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen myö-
hemmin toteutuvan uima-altaan rakentamiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotusken.

7 äänestys

Valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen aloit-
teeseen Koskelan seniorikeskuksen terapia-altaasta kaupunginvaltuus-
to edellyttää, että kaupunki tutkii mahdollisuuden tehdä tila- tai tonttia-
luevaraus Koskelan alueen suunnittelussa mahdollisen myöhemmin to-
teutuvan uima-altaan rakentamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 56
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Kos-
kinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Juhani Strandén, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 26
Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Abdirahim Husu 
Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemä-
ki, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, San-
na Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 3
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020
3 Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto
4 Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan riittävän suurten vesiliikuntatilojen rakentamista Koskelan seniori-
keskukseen.   

Kaupunginhallitus katsoo 5.3.2018 § 130 ja 131 antamiinsa samaa asi-
aa koskeviin toivomusponsivastauksiin viitaten, että erillisten vesiliikun-
tatilojen rakentaminen Koskelan seniorikeskukseen ei ole kustannus- ja 
ylläpitosyistä tarkoituksenmukaista. Jätkäsaaren Bunkkerin uimahalli- 
ja vesiliikuntatilojen odotetaan valmistuvan vuonna 2023, jolloin uudet 
tilat parantavat kaikenlaisen vesiliikunnan harrastusmahdollisuuksia.      

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat lausunnoissaan puoltaneet 
aloitteessa esitettyä hanketta. 

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja 
terveystoimialan lausunnot. Vastaus on näiden lausuntojen mukainen. 

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

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.    

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020
3 Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto
4 Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Oheismateriaali

1 Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 §130
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2 Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 131

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 464

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.2.2020

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa lausuntopyynnön mukaisen toimialan 
lausunnon seuraavasti: Koskelan uuteen seniorikeskukseen ei suunni-
tella vesiliikuntatiloja korvaamaan Käpylinnasta (Käärmetalon yhtey-
destä) lakkautettuja tiloja. Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitämi-
nen ja liikuntapalvelujen tuottaminen sekä kehittäminen kuuluvat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin. Sosiaali- ja terveystoi-
miala viittaa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin 11.2.2020 
(HEL 2019-011606) ja 3.10.2017 (HEL 2017-005416).

Lisäksi viitataan toimialan aiempiin lausuntoihin:

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien vesivoi-
mistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle (HEL 
2017-005416)

- Vastaus Koskela-kerhon/Kallion-Vallilan eläkeläiset ry:n 
tietopyyntöön Koskelan uuden monipuolisen palvelukeskuksen suunnit-
telusta ja rakentamisesta (HEL 2018-006854)

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.02.2020 § 26

HEL 2019-011606 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen ra-
kentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta 
tarkoituksenmukaisena.

Yksittäisten, erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa ja kallista. 
Tästä syystä viime vuosina on mm. suljettu useita yksityisten tahojen 
ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus-  ja terapia-altaita.

Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat valmistuvat tämän hetkisen arvion 
mukaan vuonna 2023. Uimahallin tulee tiloja mm. vesijuoksulle ja -
voimistelulle. Tämä parantaa merkittävästi kaikenlaisen vesiliikunnan 
edellytyksiä Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 3.10.2017, § 55 lausunnon val-
tuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden 
huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa 
vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin 
kasvun kannalta. Samalla kutenkin ymmärrettiin Koskelan monipuoli-
sen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja 
toimintojen suunnittelussa ei ollut mukana voimisteluallastiloja. Liikun-
taviraston teettämissä tutkimuksissa liikuntapaikkojen saavutettavuus-
tarkastelussa ei tullut ilmi Koskelan alueella olevan heikompaa asetel-
maa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten muihin alueisiin. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi 3.10.2017, § 54  lausunnossa 
koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaa-
vista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen 
valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa 
samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 212
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilaiden lääke-
hoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä

HEL 2019-011886 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 Petrus Pennasen aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämistä sairaala-
käynneillä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä 
linjauksena on perustason palvelujen parantaminen.  

Aloitteessa esitettyä hoidon järjestämistä selvitetään parhaillaan. Li-
säksi Laakson yhteissairaalaan esitetään polikliinisen toimenpidekes-
kuksen perustamista. Esimerkiksi nykyisin kotisairaaloissa, poliklinikoil-
la ja vuodeosastoilla tehtäviä lääkeinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja 
muita pientoimenpiteitä on tarkoituksenmukaista keskittää polikliiniseen 
toimenpidekeskukseen.      

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveystoimialan lausunto. Vastaus on lau-
sunnon 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. 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallinto-
säännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kau-
punginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kau-
punginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeis-
tään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhal-
litukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.2.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 463

HEL 2019-011886 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 27.2.2020
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HEL 2019-011886 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimi antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuu-
tettu Petrus Pennasen ja 17 muun valtuutetun sairaanhoitajaa vaativan 
lääkehoidon järjestämistä sairaalakäynneillä koskevasta valtuustoaloit-
teesta:

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) mukaan sosiaali- ja terveys-
toimialan on järjestettävä kuntalaisten sairaanhoitopalvelut, jotka sisäl-
tävät kotisairaanhoidolliset palvelut. Vuoden 2019 aikana Helsingin sai-
raaloissa hoidettiin 8383 potilasta, jotka olivat yhteensä 12689 hoito-
jaksolla. Sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on n. 1,3 % koko 
Helsingin väestöstä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kotisairaalapalveluita. Kotisai-
raalahoito on määräaikaista tehostettua kotisairaanhoitoa. Helsingin 
kotisairaala toimii kolmesta toimipisteestä käsin ja tavoittaa vuosittain 
noin 3000 potilasta ja käyntejä on noin 5000. Kotisairaalassa työsken-
telee 72 sairaanhoitajaa ja 11 lääkäriä.

Kotisairaalassa hoidetaan pääasiassa palliatiivista hoitoa tarvitsevia 
sekä infektiopotilaita. Kotisairaala järjestää myös esimerkiksi antibiootti-
tiputukset ja verensiirrot silloin, kun potilas ei ole ympärivuorokautisen 
sairaalahoidon tarpeessa. Sosiaali- ja terveystoimiala on tietoinen koti-
sairaalan ajoittaisesta ruuhkautumisesta. Vuonna 2019 kotisairaala 
pystyi vastaanottamaan ajoittain vain puolet tarjotuista potilaista joh-
tuen huonosta sairaanhoitajien saatavuudesta. Tällä hetkellä työnteki-
jätilanne kotisairaalassa on parempi. 

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää parhaillaan vaihtoehtoa, jossa suo-
nensisäisiä tiputushoitoja voitaisiin osittain keskittää palliatiiviselle po-
liklinikalle Suursuon sairaalaan. Saatujen kokemusten pohjalta on 
mahdollista arvioida kyseisen vaihtoehdon kehittämistarpeita.

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HU-
Sin yhteishankkeessa, Laakson yhteissairaalassa, tullaan esittämään 
polikliinisen toimenpidekeskuksen perustamista. Polikliiniseen toimen-
pidekeskukseen olisi tarkoituksenmukaista keskittää esimerkiksi nykyi-
sin kotisairaaloissa, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla toteutettuja lää-
keinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja muita pientoimenpiteitä. Keskit-
tämisellä mahdollistetaan henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö se-
kä pidemmät aukioloajat palvelemaan potilaiden hoidon tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:
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Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti palvelujaan yh-
dessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia. 
Toimialan palveluissa on sitouduttu tavoitteeseen, jossa parannetaan 
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveystoimi et-
sii ja selvittää jatkuvasti keinoja järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut 
edellä mainitun tavoitteen mukaisesti siten, että asiakkaan saama hy-
vinvointivaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätiedot
Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347

elina.borchers(a)hel.fi
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§ 213
Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin 
kiinnitettävistä liukuesteistä

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Sampo Terhon kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaatumisonnettomuuksien 
vähentämiseksi selvitetään, missä määrin on tarkoituksenmu-
kaista jakaa liukuesteitä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Mika Ebelingin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaatumisonnetto-
muuksien vähentämiseksi selvitetään, missä määrin on tarkoituksen-
mukaista jakaa liukuesteitä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 16
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte 
Kaleva, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Dani Niskanen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Ju-
hani Strandén, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 65
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
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Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi 
Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Ozan Yanar

Poissa: 3
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin toivomus-
pontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Lausunto 22.4.2020, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sampo Terho ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan liukastumistapaturmien estämiseksi kenkiin kiinnitettävien liukues-
teiden jakamista vuosittain yli 70-vuotiaille helsinkiläisille.

Kaupunginhallitus katsoo, että liukuesteiden jakamista kaikille tiettyyn 
ikäryhmään kuuluville ei voida pitää perusteltuna. Aloitteessa ehdote-
tusta toiminnasta aiheutuvat kustannukset olisivat merkittävät, mutta ei 
ole todennettavissa, että liukastumistapaturmat vähenisivät kustannus-
ten suhteessa. Tärkeää on kohdistaa toimia liukastumisen ehkäisemi-
seksi yksilöllisten arviointien perusteella.            
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Kaupunginhallitus toteaa, että valtuuston 19.6.2019 § 213 hyväksymän 
Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 painopisteinä ja tavoittei-
na on mm. liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille, ikääntyneiden toi-
mintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen sekä elävät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat. Tavoitteisiin pääsemiseksi toimialat tekevät 
yhteistyötä mm. tapaturmien ehkäisyssä.     

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen edellyttää 
yksilöllistä terveydentilan, liikuntakyvyn, elintapojen, asumis- ja ympä-
ristöolojen sekä toiveiden selvitystä. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet 
voivat joissakin tapauksissa olla tarpeellisia apuvälineitä pystyssä py-
symisessä, mutta ne eivät sovellu kaikille ja voivat myös lisätä kaatu-
misriskiä sisätiloissa. Liukastumistapaturmien määrän vähenemisen tu-
lisi olla merkittävää, jotta liukuesteiden jakamisen hyöty olisi todennet-
tavissa. Vuonna 2017 on käsitelty oheismateriaalina oleva samaa asiaa 
koskeva talousarvioaloite ja todettu liukuesteiden käyttökokeilun perus-
teella, että liukuesteiden jakamisen kustannushyötyä ei ole voitu toden-
taa.         

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan ja vanhusneuvoston lausunnot.   

Vastaus on sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon mukainen. Kau-
punkiympäristölautakunta on kannattanut liukuesteiden jakamista sa-
moin kuin vanhusneuvosto, joka on lisäksi katsonut liukuesteiden käyt-
tämisen hyödylliseksi ilman aloitteessa ehdotettu tiettyä ikärajaakin yk-
silöllisen halun ja tarpeen mukaan.          

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 Sampo Terhon aloite
2 Lausunto 22.4.2020, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto

Oheismateriaali

1 Valtuutettu Ninan Hurun talousarvioaloite v. 2017
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 465

HEL 2020-001925 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

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 340

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään kadun ja 
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa eli kunnos-
sapitolaissa. Helsingissä katujen liukkautta torjutaan kunnossapitolain 
edellyttämällä tavalla ja osoittamalla vastuujaolla kaupungin sekä ka-
dun varrella olevien kiinteistöjen kesken. 

Kaupungin vastuulla olevat kadut, torit ja aukiot kaupunki hoitaa Hel-
singin talvihoidon laatuvaatimusten mukaisesti. Jalkakäytävän liukkaus 
torjutaan kadun kunnossapito- ja kiireellisyysluokituksen perusteella si-
ten, että yön jälkeinen liukkaus on torjuttava tonttikaduilla viimeistään 
klo 12 mennessä.

Keskustaa lukuun ottamatta kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla 
olevat katujen talvihoito- ja puhtaanapitotyöt jalkakäytävien liukkauden-
torjunta mukaan lukien tehtäväkseen, ns. kokonaisvastuuhoidon piiriin. 
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Kaupunki laskuttaa kiinteistöjä näistä kiinteistöille lain mukaan kuuluvis-
ta töistä.

Keskustassa kiinteistön omistajat suorittavat kohdallaan olevan jalka-
käytävän liukkauden torjunnan, mistä kunnossapitolaissa säädetään. 
Tätä tehtävää valvoo kaupunkiympäristön alueiden käyttö- ja valvon-
tayksikkö.

Kaupunki tarjoaa liukkausvaroituspalvelua. Palvelu varoittaa liukkaim-
mista keleistä tekstiviestillä. Tekstiviesti lähetetään kaikille niille helsin-
kiläisille, jotka ovat palveluun liittyneet. Kaupunki on mukana myös 
”Pysy pystyssä”-kampanjassa.

Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä ja turvallisia 
liikkua kaikkina aikoina. Lähtökohtana Helsingissä onkin, että kadulla 
liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista myös iästä tai 
toimintarajoitteista huolimatta. 

Liukastumisista johtuneet kaatumisonnettomuudet ovat kuitenkin vali-
tettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia. Valtaosa liukastumisista on 
onneksi lievempiä tapaturmia, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä, tai kun-
toon hoidettavissa olevia, jalan luiden tai ranteiden murtumisia, mutta 
liukastumisesta saattaa aiheutua myös pitkäaikaista tai loppuikäistäkin 
suurta haittaa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmat aiheuttavatkin suu-
rimman osan vuosittaisista yleisten alueiden vahingonkorvausvaateista 
ja -kustannuksista.

Esikaupunkialueilla on katujen hoidossa siirrytty kokonaisvastuuhoito-
malliin. Kaupunginhallituksen 12.11.2012 § 1270 päätöksen mukaisesti 
kantakaupungissa noudatetaan seuraavaa toimintamallia:

 Ensimmäisessä vaiheessa siirretään Katajanokan alueella lumen-
kuljetus ja katujen pesu kaupungin tehtäväksi sekä siirrytään katu-
jen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon Toukolan, Vanhankaupungin, 
Kumpulan ja Pasilan alueilla.

 Muilta osin kantakaupungin katujen hoidossa noudatetaan toistai-
seksi nykyistä kunnossapitolain mukaista työnjakoa kaupungin ja 
tontinomistajien kesken.

 Ensimmäisen vaiheen toimivuudesta kerätään kokemuksia ja saatu-
jen kokemusten perusteella kaupunginhallitus tulee päättämään 
erikseen jatkotoimista kantakaupungin katujen ylläpidossa ja talvi-
hoidossa. Tätä päätöstä ei kaupunginhallitus ole vielä tehnyt.

Koronan aiheuttaman muuttuneen taloustilanteen myötä tulee kaupun-
gin itselleen ottamia uusia tehtäviä tarkoin harkita.
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Edellisen vuoden 2019 talvikausi oli runsasluminen ja kaupunki joutui 
ottamaan käyttöön talven varautumissuunnitelman mukaiset poikkeus-
toimenpiteet ja lisäresurssit. Poikkeustilanteen toimenpideryhmän ra-
porttien mukaan keskusta-alueiden kadut ja jalkakäytävät, jotka ovat 
kunnossapitolain mukaisesti kohdalla olevien kiinteistöjen hoitovastuul-
la, olivat suhteellisen hyvin ja nopeasti hoidetut. Suurimmat ongelmat 
olivat kokonaisvastuuhoitoalueiden tonttikatujen jalkakäytävillä, joiden 
hoidon kaupunki on ottanut tehtäväkseen. Helsingin talvihoidosta teh-
tiin käyttäjätyytyväisyyskysely. Kyselyn tulokset olivat yhtenevät toi-
menpideryhmän raporttien kanssa.

Usein on esitetty, että Helsingin jalkakäytävät yleensä ja myös kanta-
kaupungissa tulisivat varmimmin ja tasapuolisemmin sekä tehokkaam-
min talvihoidetuiksi kaupungin toimesta kuin kohdalla olevan kiinteistön 
hoitamana. Kaupunki varmistaa talvihoidon peruslaatutason ja tasalaa-
tuisuuden. Katujen liukkaus ja liukkaudentorjuntatarve on kuitenkin uu-
delleenarvioitava.

Jalkakäytävien liukkaus torjutaan kiinteistöjen toimesta usein jo heti 
aamulla. Kiinteistöjen huoltoyhtiöt hoitavat kohdalla olevan tonttikadun 
jalkakäytävän varsinkin kantakaupungissa samalla kun talon piha-
alueen ja rappuset aamuisin noin klo 7‒8 mennessä. Jalkakäytävä saa-
tetaan hiekoittaa myös käsin, joka sinänsä on nopea toimenpide lyhyel-
lä matkalla. 

Kaupungin laatuvaatimus tonttikatujen liukkaudentorjunnassa on yölli-
sen liukkauden jälkeen työn suorittaminen klo 12 mennessä. Bussi- ja 
kokoojakaduilla liukkaudentorjuntavaatimus on klo 10 mennessä. 

Mikäli kokonaisvastuuhoitoa laajennetaan kantakaupunkiin, tulee liuk-
kaudentorjunnan määräaikoja ja tästä aiheutuvaa lisämäärärahatarvet-
ta tarkastella samassa yhteydessä. Myös kiinteistöjen omistajilla on 
mahdollisuus parantaa kaupungin suorittamaa jalkakäytävän laatua. 

Liukuesteet tulevat olemaan erittäin tarpeellisia apuvälineitä pystyssä 
pysymisen turvaamiseksi. Yleisten alueiden vahingonkorvausvaateista 
suurin osa tulee jo nyt liukastumistapaturmista. Liukuesteiden jakami-
nen on turvallisuutta parantava toimenpide ja liukuesteet ovat käytettä-
vissä jalkakäytävien lisäksi myös puistoissa ja kaikkialla piha-alueilla. 

Ehdotus on siis kannatettava, mutta sen käytännön toteuttaminen ei 
kuitenkaan kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan.

Kaupunkiympäristölautakunta suosittelee liukuesteiden jakamista 
ikäihmisille.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2020 § 89

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikäänty-
ville jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä:

”Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste 'elävät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat' tavoittelee Helsinkiä, jossa kaikki kaupungi-
nosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kau-
punginosan omakseen. Yhdyskuntasuunnittelulla ja ympäristön ylläpi-
dolla vaikutetaan osaltaan kaupungin turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Tapaturmat niin liikenteessä kuin kotona ja vapaa-ajalla aiheuttavat in-
himillistä kärsimystä ja sairaanhoidon tarvetta kaikenikäisille helsinkiläi-
sille.

Etenkin kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä tapaturmia, minkä 
vuoksi niihin panostetaan toimialojen yhteistyönä viestinnällä sekä laa-
timalla suunnitelma liukastumisten ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti 
tunnistamaan kaatumisriski ja toteuttamaan kaatumista ehkäiseviä toi-
menpiteitä lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Toi-
mialalla on käytössä RAI-arviointi kotihoidossa ja ympärivuorokautises-
sa hoidossa. Arvioinnin avulla saadaan kaatumisriskin arvio, jonka pe-
rusteella suunnitellaan moniammatillisesti korjaavia toimia IKINÄ-
toimintamallin mukaisesti. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat tasapai-
non ja liikkumisen vahvistaminen sekä hyvän ravitsemuksen turvaami-
nen.

Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan myös kaatumisen riskiä ja sovi-
taan korjaavista toimenpiteistä. Helsingin sairaalassa kaatumisriskiä 
arvioidaan FRAT-menetelmällä, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen julkaisema lyhyt kaatumisvaaran arviointimenetelmä. Tiedot po-
tilaan kaatumisvaarasta ja osastolla toteutetut yksilölliset toimenpiteet 
kaatumisen ehkäisemiseksi sekä jatkohoidoksi suositeltavat keinot ja 
ohjeet liikuntakyvyn ylläpitämiseksi siirtyvät kirjattuna jatkohoitopaik-
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kaan tai kotihoitoon Pegasoksen loppuarviossa. Tulevaan Apotti-
järjestelmään on integroitu kaatumisriskin arviointi.

Kuten edellä todettiin, ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen 
edellyttää yksilöllistä selvitystä, joka kattaa henkilön terveydentilan ja 
liikuntakyvyn, elintavat, asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat nä-
kemykset ja toiveet. Kaatumisen ehkäisytoimet valitaan näiden pohjalta 
yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet ovat yksi mahdollinen 
toimenpide, mutta ne eivät sovi kaikille. Henkilön saattaa esimerkiksi 
olla vaikea asettaa liukuesteitä paikoilleen ja ottaa niitä pois. Liukues-
teet voivat myös lisätä kaatumisriskiä julkisissa sisätiloissa kuten met-
roasemilla ja kauppakeskuksissa.

Ehdotuksen kustannusvaikutukset

Vuonna 2020 yli 70-vuotiaita helsinkiläisiä on noin 81 000. Lähimmän 
viiden vuoden aikana heidän määränsä lisääntyy noin 2 000 vuosittain. 
Olettaen, että liukuesteen hinta olisi 15 euroa kappale, välittömät kus-
tannukset olisivat vuonna 2020 noin 1,2 miljoonaa euroa ja seuraavien 
vuosien kustannukset noin 30 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi eh-
dotuksesta aiheutuu välillisiä kustannuksia ja hallinnollista työtä. Jotta 
taloudellinen panos olisi kustannustehokas, sen pitäisi estää ensim-
mäisenä vuonna noin 2 500 ja seuraavina vuosina vuosittain noin 63 
polikliinistä hoitoa vaativaa kaatumistapausta, tai vastaavasti estää ylä-
raajamurtumia ensimmäisenä vuonna 473 ja sen jälkeen vuosittain 
noin 12 kappaletta. Laskelmassa ei ole mukana välillisiä tai hallinnolli-
sia kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kaatumisen ehkäisyä tärkeänä kai-
kissa ikäryhmissä ja erityisesti ikääntyneillä. Työhön tarvitaan kaikkia 
toimialoja ja myös kaupungin asukkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa asia otetaan esille ikääntyneitä kohdattaessa. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta katsoo edelleen, kuten lausunnossaan valtuutettu Nina Hu-
run ym. vastaavan sisältöiseen talousarvioaloitteeseen 29.08.2017 § 
227, että yksittäisenä toimenpiteenä maksuttomien liukuesteiden jaka-
minen kaikille ikääntyneille ei ole kannatettava, koska ratkaisu ei sovel-
lu jokaiselle eikä sen kustannushyötyä ole voitu todentaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden kaatumistapaturmilla on merkittäviä kielteisiä inhimillisiä, 
terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, joten niiden ehkäisy on tärke-
ää. Kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla, jotka 
tulee suunnitella yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet voivat 
ehkäistä kaatumista, mutta voivat myös aiheuttaa niitä."

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 214
Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja 
työtoiminnan kehittämisestä

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Kati Juvan aloite_
2 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
3 Lausunto, Yhdenvertaisuustoimikunta, 25.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kati Juva ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
selvityksen tekemistä kehitysvammaisten työllistymisestä, työtoiminnan 
ja työosuuskorvauksen kehittämistä sekä erillistä toimenpideohjelmaa.    

Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu, että toimiva kaupunki 
rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle ko-
heesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Kaupunginhallitus 
toteaa, että vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyttä, 
psykososiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta lisääviä toimia teh-
dään parhaillaan toimialojen laaja-alaisena yhteistyönä. Tarkoitus on 
poistaa rakenteelliset esteet ja koota työllistymistä edistävät toimenpi-
teet yhteen. Aloitteessa ja lausunnoissa esille nostettuja kehittämistoi-
mia on valmisteltavana mm. kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman, 
henkilöstöhankinnan, tuetun työn menetelmien ja työkykyohjelman se-
kä vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palvelustrategian toimen-
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piteinä. Kaupunginkanslia kokoaa toimenpiteet yhteen ja vastaa niiden 
toteutumisen ja vaikuttavuuden seurannasta.   

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, vammaisneuvoston ja 
yhdenvertaisuustoimikunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mu-
kainen.  

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 Kati Juvan aloite_
2 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
3 Lausunto, Yhdenvertaisuustoimikunta, 25.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 466

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 102

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan ja 25 muun valtuutetun aloitteesta 
koskien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä:

”Aloitteessa on nostettu esiin sosiaali- ja terveystoimialallakin tärkeäksi 
tunnistettu tavoite. Työhönvalmennus on vaikuttava keino edistää 
vammaisten henkilöiden työllistymistä. Kehitysvammaisten työllistymi-
sen ja työtoiminnan kehittäminen on ollut ja on yksi vammaispalvelujen 
keskeinen tavoite vuosina 2019‒2020.
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Tuetun työllistymisen ja päivätoiminnan periaatteet vammaispalveluissa 
ovat:

1. Tuetun työllistymisen palvelu tähtää asiakkaan työllistymiseen 
avoimille työmarkkinoille työvalmentajan tuella. Asiakkaan työl-
listyessä hän saa työsopimuksensa mukaista palkkaa.

2. Työtoiminnan tavoite on tukea kehitysvammaisten henkilöiden 
työllistymistä osa- tai kokoaikaisesti työsuhteiseen palkkatyöhön 
tai edistää yhteiskunnallista sopeutumista. Työtoiminnan palve-
lussa työtehtäviä harjoitellaan toimintakeskuksissa ja osallistu-
mispäivistä maksetaan työosuusrahaa.

3. Päivätoiminnassa asiakasta tuetaan vuorovaikutuksessa ja liit-
tymään ympäröivään yhteiskuntaan sekä tarjotaan mielekästä 
toimintaa päiviin.  

Tuetun työllistymisen palvelujen piirissä oli 248 asiakasta huhtikuussa 
2020. Voimassa oleva työsuhde oli 145:llä asiakkaalla. Koronapande-
mian johdosta 27 asiakasta on lomautettuna, 14 on jäänyt työttömäksi. 
Työtä tehdään myös erityisjärjestelyin, 81 asiakasta käy normaalisti 
töissä työpaikalla.

Vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palvelustrategian laatiminen 
on aloitettu vuoden 2020 alussa, ja sen työstämistä jatketaan korona-
pandemiasta huolimatta. Tavoitteena on kartoittaa ja päivittää työ- ja 
päivätoiminnassa olevien asiakkaiden alueellista palveluiden tarvetta 
sekä tarvetta palveluiden sisältöjen kehittämiselle. 2019 alkaen on lisät-
ty tuetun työllistämisen palvelun saatavuutta Cäpsän, Töölön, Haavikon 
ja Vallilan yksiköiden asiakkaille. Jokaisessa yksikössä työskentelee li-
säyksen seurauksena omia työvalmentajia. 

Vammaistyössä on tiedostettu haasteet asiakasryhmän työllisyydessä. 
Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyössä voidaan nykyisillä tuetun 
työllistymisen resursseilla tukea noin 270 asiakasta, kuten aloitteessa 
on kuvattu. Tuetun työllistymisen kautta on vuoden 2019 aikana työllis-
tynyt työsuhteiseen työhön yhteensä 195 asiakasta, joista 13 henkilöä 
on ollut työsuhteessa Helsingin kaupunkiin tai liikelaitoksiin. 

Vammaisten henkilöiden työllistymiseksi Helsingin kaupungille tarvitaan 
osatyökykyisille henkilöille räätälöityjä tai sopivia työtehtäviä ja niiden 
täyttämiseksi vakansseja, joihin vammaiset työnhakijat voisivat työllis-
tyä. Jotta vammaiset työntekijät voivat työllistyä kaupungin palkkatuet-
tuihin työpaikkoihin, tarvitaan osa-aikaisia palkkatuettuja työpaikkoja. 
Tällä hetkellä Helsingin palkkatukityöpaikat ovat pääsääntöisesti ko-
koaikaisia. Palkkatuetun työn kohderyhmiin tarvitaan muutoksia, koska 
tällä hetkellä vaatimuksena on pitkään jatkunut työttömyys. Suurin osa 
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vammaispalvelujen asiakkaista on työkyvyttömyyseläkkeellä, ja tästä 
johtuen työttömyysehto ei nykyisen tulkinnan mukaan täyty. Lisäksi on 
huomioitava, että asiakkaiden voimavarat eivät usein ensimmäisissä 
työsuhteissa riitä yli 30 tunnin viikkotyöaikaan. Monelle työskentely 
eläkkeeltä ja osa-aikaisena on tavoitteena. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että tulee selvittää, millä tavoin 
Helsingin kaupungin palkkatuetun työn ohjeisiin tulisi tehdä muutoksia 
yhteistyössä TE-toimiston kanssa, jotta palkkatuki voisi olla mahdollista 
myös työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, ja mikä näiden muu-
tosten mahdollinen kustannusvaikutus olisi.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunki pyrkii luomaan enemmän osa-
aikaisia, kehitysvammaisille ihmisille henkilökohtaisesti räätälöityjä 
palkkatuettuja työpaikkoja. Eri toimialoilla voi käyttää työanalyysi-
välinettä, jotta työpaikolla tunnistetaan niitä työtehtäviä, jotka sopivat 
tukea tarvitsevalle henkilölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiantunti-
joiden avustaminen.

Vammaistyö on mukana hakemassa valtionavustusta tällä hetkellä 
haussa olevaan työkykyohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Tavoit-
teena on saada rahoitusta tuetun työllistymisen menetelmien nykyistä 
laajempaan käyttöön sekä selkiyttää sosiaalihuollon työllistymistä edis-
tävää palvelupolkua. Valtionavustusta myönnetään vuosille 
2020‒2022.

Työsuhteiden syntyminen vaatii räätälöintiä sekä tiivistä käytännön yh-
teistyötä työhönvalmentajien ja työnantajien välillä. Sopivien työpaikko-
jen löytämiseksi ja asiakkaan yksilöllisen polun toteuttamiseksi tulee 
työhönvalmentajien riittävä määrä turvata. Lisäksi tarvitaan yksilöllisiä 
koulutuspolkuja ammatillisen osaamisen hankkimiseksi. Esimerkiksi 
osatutkintoja tulisi voida hyödyntää nykyistä enemmän ja aiemmassa 
vaiheessa. Lautakunta esittää, että nykyisten työvalmentajien määrä ja 
tarve arvioidaan pikaisesti ja selvitetään mahdollisuudet hankkia tarvit-
taessa lisää työvalmennusta.

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmassa on 
2019–2020 käynnistetty työ, jossa valmistuu vammaisten ja osatyöky-
kyisten työllistymispolun mallintaminen sekä toimijakokonaisuuden ku-
vaus. Vammaistyö on mukana tässä valmistelussa. Tavoitteena on 
muun muassa tunnistaa kaupungin sisäiset ja ulkoiset kumppanit sekä 
verkostot, tunnistaa ja kuvata rakenteelliset esteet ja ongelmat sekä 
tehdä toimenpidesuunnitelma niiden poistamiseksi. Työllistymismahdol-
lisuuksia tulee lisätä myös kaupungin sisällä. Tämä tulee tehdä yhteis-
työssä eri toimialojen välillä. Toimenpiteet vammaisten työllistymisen 
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edistämiseksi, työhönvalmennuksen kehittämiseksi ja työpaikkojen rää-
tälöimiseksi tehdään yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Kaupungin tekemissä ulkopuolisten palvelujen hankinnoissa tulisi käyt-
tää vielä nykyistä laajemmin työllisyysehtoja, toisin sanoen edellyttää 
ulkopuolisilta toimijoilta myös osatyökykyisten työntekijöiden osaami-
sen ja potentiaalin hyödyntämistä. 

Aloitteessa mainittua työosuusrahaa maksamalla pyritään osoittamaan 
palkkatyön tekemisestä koituva taloudellinen hyöty, joka on yksi moti-
voiva tekijä palkkatyössä käymiselle. Työosuusraha ei ole etuus, vaan 
asiakkaalle henkilökohtaisesti maksettava kannusteraha. Helsingin 
kaupungin työosuusrahan maksuperiaatteet on sosiaali- ja terveyslau-
takunnan päätöksellä 2.12.2014 § 14 linjattu vastaamaan Vantaan ja 
Espoon työosuusrahan maksuperiaatteita. Lautakunta esittää, että sel-
vitetään työosuusrahan merkitystä ja kannustavuutta vammaisille itsel-
leen ja erilaisia malleja sen kehittämiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työllistyminen palkkatyöhön lisää kehitysvammaisten henkilöiden psy-
kososiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksi 
todistetusti työllistymistä edistävistä keinoista on tuetun työllistymisen 
malli."

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kuudennen kappaleen jälkeen 
seuraavat kappaleet:

Lautakunta katsoo, että tulee selvittää, millä tavoin Helsingin kaupungin 
palkkatuetun työn ohjeisiin tulisi tehdä muutoksia yhteistyössä TE-
toimiston kanssa, jotta palkkatuki voisi olla mahdollista myös työkyvyt-
tömyyseläkkeellä oleville henkilöille, ja mikä näiden muutosten mahdol-
linen kustannusvaikutus olisi.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunki pyrkii luomaan enemmän osa-
aikaisia, kehitysvammaisille ihmisille henkilökohtaisesti räätälöityjä 
palkkatuettuja työpaikkoja. Eri toimialoilla voi käyttää työanalyysi-
välinettä, jotta työpaikolla tunnistetaan niitä työtehtäviä, jotka sopivat 
tukea tarvitsevalle henkilölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiantunti-
joiden avustaminen.
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Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kahdeksanteen kappaleeseen: 
"Lautakunta esittää, että nykyisten työvalmentajien määrä ja tarve ar-
vioidaan pikaisesti ja selvitetään mahdollisuudet hankkia tarvittaessa li-
sää työvalmennusta."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeiseen kappa-
leeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Toimenpi-
teet vammaisten työllistymisen edistämiseksi, työhönvalmennuksen 
kehittämiseksi ja työpaikkojen räätälöimiseksi tehdään yhteistyössä 
vammaisjärjestöjen kanssa."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleeseen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvitetään työosuusrahan 
merkitystä ja kannustavuutta vammaisille itselleen ja selvitetään erilai-
sia malleja sen kehittämiseksi."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Katju Aro: Työosuusrahan maksuperiaatteet tuodaan lautakun-
nalle uudelleen tarkasteltavaksi ennen valtuustokauden päättymistä.

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Katju Aro)
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Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Riia Järvenpää, 
Seija Muurinen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Katju Aro, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 3
Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niinimäki

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
3 (tyhjää 3).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksyttyjen vastaehdotusten 
osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi
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§ 215
Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuu-
desta

HEL 2020-001932 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 Petra Malinin aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki osoittaa tarpeeseen nähden riittävästi asuntoja lasten-
suojelun jälkihuollon käyttöön ja että asuntokantaa käytetään tukiasun-
totarkoitukseen joustavasti.    

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esille otettuja haasteita ja 
vaihtoehtoisia asumisratkaistuja pohditaan parhaillaan sosiaali- ja ter-
veystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian vä-
lisessä tiiviissä yhteistyössä. Tarkoitus on löytää ratkaisut asuntojen 
riittävyyteen, asumisaikaisten haasteiden selvittämiseen ja tuetun asu-
misen jälkeisiin järjestelyihin. Yhteistyön tuloksista ja jälkihuoltonuorten 
asuntotilanteen kehittymisestä tulee raportoida vuoden kuluessa kau-
punginhallitukselle ja kertoa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristön 
toimialan lausunnot. Vastaus on saatujen lausuntojen 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 Petra Malinin aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 467

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

24.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun: 
Yhteistyön tuloksista ja jälkihuoltonuorten asuntotilanteen kehittymises-
tä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, 
mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaises-
ti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 101

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta:

"Jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ja siten myös asuntojen 
tarve. Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee asteittain 25 vuoteen las-
tensuojelulain muutoksen (542/2019) myötä 1.1.2020 alkaen (lasten-
suojelulaki 75 §). Vuonna 2020 21 vuotta täyttävät ovat oikeutettuja jäl-
kihuoltoon, ja oikeutettujen määrä kasvaa vuosina 2021‒2023. Uusia 
asiakkaita jälkihuoltoon siirtyy noin 250 vuodessa. Osa nuorista asuu 
muualla Suomessa ja perhehoidon perheissä. Nuorten asumistilanne 
on erityisen haastava Helsingissä. Jäljempänä on kuvattu jälkihuollon 
asumista laajasti.

Toimenpiteet asuntojen saatavuuden varmistamiseksi jälkihuollon tuetussa asumi-
sessa

Jälkihuollossa asuminen voidaan järjestää kolmella eri tavalla: 

1. tuettu asuminen välivuoratuissa asunnoissa ja tuetun asumisen 
jälkeen jatkoasunto,
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2. muu asuminen kaupungin tai muun asunnon tarjoajan asunnos-
sa tai

3. kuntouttava ja tilapäinen asuminen nuoren tilanteen niin edellyt-
täessä erilaisina omina ja ostopalveluratkaisuina. 

Nuorille toimivia asuntoratkaisuja on lähdetty varmistamaan tiivistämäl-
lä toimijoiden välistä yhteistyötä ennen nuorten siirtymistä jälkihuoltoon. 
Nuoren tulevaa asuntoratkaisua ja palvelujen tarvetta ennakoidaan las-
tensuojelun ja jälkihuollon yhteistyönä ennen täysi-ikäisyyttä, jotta löy-
detään oikeat asunto- ja palveluratkaisut. Nuorelle nimetään jälkihuol-
lon sosiaalityöntekijä vähintään kuusi kuukautta ennen jälkihuoltoon 
siirtymistä. Yhteistyössä myös edistetään lastensuojelun asumisharjoit-
teluasuntojen saamista nuorille ennen jälkihuoltoa. Lastensuojelussa ja 
jälkihuollossa ohjataan jälkihuoltoon siirtyviä nuoria hakemaan joko tue-
tun asumisen asuntoa tai muuta asuntoa. Tuettu asuminen toimii rat-
kaisuna, kun nuoren asumistaidot eivät ole vielä vahvat. Muissa asun-
noissa nuoren on kyettävä sitoutumaan vuokranmaksuun ja häiriöttö-
mään asumiseen, jotta asuminen voidaan turvata. Nuoren kaupungille 
tekemään asuntohakemukseen sosiaalityöntekijä kirjaa puollon muis-
tuttaen näin, että lastensuojelulain mukaan kunnan velvoitteena on jär-
jestää asunto nuoren sitä tarvitessa.

Nuorta ja nuoren asumista tuetaan jälkihuollossa sosiaalityöllä ja sosi-
aaliohjauksella. Asuntotoimen kanssa tehdään tapauskohtaista yhteis-
työtä. Osa nuorista menettää asunnon jälkihuollon aikana tarjotusta 
tuesta huolimatta.

Jälkihuolto seuraa ja raportoi johdolle kuukausittain, miten nuorten 
asuminen on saatu järjestettyä. Jälkihuollon asumisasioita on syksystä 
2019 lähtien työstetty monialaisessa työryhmässä, jossa on toiminut 
puheenjohtajana asunto-ohjelmapäällikkö. Työryhmä sopi, että tuetun 
asumisen asuntoja lisätään silloisesta 307 asunnosta 337 asuntoon, eli 
lisätään 30 asuntoa sitä mukaan, kun välivuokrattavia asuntoja saa-
daan. Lisäksi tavoitteena on saada 80 asunnon kierto vuodessa tuet-
tuun asumiseen, eli tuetusta asunnoista jatkoasuntoon siirtyviä ja siten 
vapautuvia asuntoja tulisi olla 80 vuodessa. Asuntoja tarvitaan enem-
män, jotta kaikki jälkihuollon nuoret saadaan asutettua jälkihuollon 
alussa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi on nimetty monialainen kau-
pungin toimijoista koostuva seurantaryhmä, jonka tavoitteena on edis-
tää lastensuojelun ja jälkihuollon asumisasioita tavoitteiden mukaisesti. 
Jälkihuollon asumistarpeet on otettu huomioon myös asunnottomuuden 
puolittamisen toimenpideohjelmassa, jossa etsitään toimenpiteitä eri-
tyistä tukea tarvitsevien osalta ml. jälkihuollossa olevat nuoret.

Jälkihuollon asunnot ja hakemukset
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Jälkihuoltoon tulee vuoden aikana noin 250 nuorta. Heistä 80:lle pyri-
tään saamaan asunto tuetusta asumisesta, noin 170:lle muusta asu-
misratkaisusta lähinnä kaupungilta ja järjestöiltä sekä muilta asunto-
markkinoilta. Seurantatiedon mukaan 30.4.2020 mennessä on saatu 12 
uutta asuntoa tuettuun asumiseen tavoitteiden suuntaisesti (tavoite 30). 
Jatkoasuntoja on järjestynyt 23 (tavoite 80). Muita asuntoja on saatu 12 
(tavoite 170).

Jälkihuollossa ostetaan tuettua asumista (eli ohjausta ja tukea) lähinnä 
muualla Suomessa asuville jälkihuollon nuorille, mutta erityistilanteissa 
voidaan tuettua asumista ostaa myös Helsingissä asuville jälkihuollon 
nuorille. Jälkihuollon uutena ratkaisuna on ostettu puitesopimuksen 
tuottajalta tuettua asumista (ohjaus ja tuki) ja siihen liittyen tilapäinen 
tai toistaiseksi voimassa oleva asumisratkaisu. Näin on toimittu tänä 
keväänä kuuden nuoren osalta. Lastensuojelu ja jälkihuolto valmistele-
vat yhdessä kilpailutusta nykyisen tuetun asumisen puitesopimuksen 
päättyessä alkuvuodesta 2021. Jatkossa tarkoituksena on ostaa jälki-
huollossa tuettua asumista, joka voi olla nuoren henkilökohtaisen tuen 
ja ohjauksen lisäksi palveluntuottajan tarjoama tilapäinen tai toistaisek-
si voimassa oleva asuntoratkaisu.

Asuntoihin jonotusta seurataan. Jälkihuolto tarjoaa tuettuja asuntoja kii-
reellisyys- ja sopivuusjärjestyksessä. Tuettua asuntoa jonotti touko-
kuussa 2020 kiireellisesti 19 nuorta, joista useimmat asuvat lapsuu-
denkodissa, ja osalla asumistilanne on hyvin haastava. Kaksi heistä on 
vielä lastensuojelun asumisharjoittelussa. Lastensuojelun laitoksissa on 
kullakin hetkellä vain muutama nuori, jotka 18 vuotta täytettyään eivät 
ole saaneet sopivaa asuntoratkaisua oikea-aikaisesti. Jotta kaikkien 
jälkihuollon nuorien itsenäinen asuminen varmistetaan tarpeiden mu-
kaisesti, tarvitaan riittävästi asuntoja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jälkihuollon asiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ja heidän asumi-
sensa tulee turvata. Riittävä määrä asuntoja tuetussa asumisessa ja 
muissa asumisratkaisuissa on taattava, kuten lastensuojelulaissa (76 a 
§) kuntia velvoitetaan. Kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä ta-
loudellinen tuki, korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestettä-
vä tarpeen mukainen asunto. Sen lisäksi kullekin tarjotaan tarpeenmu-
kainen tuki ja palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialojen välisellä 
yhteistyöllä varmistetaan, että jatkossa jälkihuoltonuorille on tarjolla 
asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden mukaisesti."

Käsittely
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16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pitää 
tärkeänä, että toimialojen välisellä yhteistyöllä varmistetaan, että jat-
kossa jälkihuoltonuorille on tarjolla asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijo-
nen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin ehdo-
tuksen äänin 10 - 0 (tyhjää 3).

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

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
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§ 216
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-010186, 2020-010187, 2020-010190, 2020-010197, 2020-010202, 2020-010207

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Laura Rissasen ym. aloite mahdollisuudesta "muskariin" 
kaikille helsinkiläislapsille osana varhaiskasvatusta

 valtuutettu Abdirahim Husu Husseinin ym. aloite Rosa Emilia Clayn 
huomion ottamisesta Helsingissä nimistössä

 valtuutettu Johanna Laisaaren ym. aloite Aino Ackten huvilan teke-
misestä Suomen historian jännien naisten elävä museo

 valtuutettu Pauliina Saareksen ym. aloite uusperheiden tuen tar-
peen kartoituksesta ja  heille suunnatun perhevalmennuksen kokei-
lusta

 valtuutettu Emma Karin ym. aloite Helsingin kaupungin profiloitumi-
sesta perheystävällisenä työpaikkana

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran aloite maksuttoman pysäköinnin palaut-
tamisesta Hietaniemen hautausmaalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 191
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de leda-
möters ställe som anmält förhinder:

 Terhi Koulumies, ersättare Tapio Klemetti 
 Osmo Soininvaara, ersättare Johanna Nuorteva 
 Maria Ohisalo, ersättare Lilja Tamminen 
 Kaisa Hernberg, ersättare Amanda Pasanen 
 Atte Harjanne, ersättare Pauliina Saares 
 Ilkka Taipale, ersättare Tomi Sevander 
 Tuula Haatainen, ersättare Kaarin Taipale 
 Mari Rantanen, ersättare Matias Turkkila

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Jussi Niinistö 
 Thomas Wallgren

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.

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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§ 192
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Petrus Pennanen och Silja Borgarsdóttir Sandelin valdes 
till protokolljusterare med ledamöterna Kati Juva och Jukka Järvinen 
som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Petrus Penna-
nen och Silja Borgarsdóttir Sandelin till protokolljusterare med ledamö-
terna Kati Juva och Jukka Järvinen som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 193
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sek-
tion

HEL 2020-009101 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Maarit Fredlund avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion

 valde Ragna Moshagen till ny personlig ersättare för Joonas Lep-
pänen i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den 
mandattid som slutar vid utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Ragna Moshagen till ny personlig er-
sättare för Joonas Leppänen i fostrans- och utbildningsnämndens 
svenska sektion på förslag av ledamoten Anna Vuorjoki.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 30.7.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 266) Maarit Fredlund (VF) till ersät-
tare i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för den man-
dattid som börjar år 2017. Maarit Fredlund anhåller (30.7.2020) om av-
sked från förtroendeuppdraget som ersättare i fostrans- och utbild-
ningsnämndens svenska 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.

I enlighet med 2 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska den som inväljs i 
fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion företräda den 
svenska språkgruppen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 30.7.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Svenska sektionen
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 479

HEL 2020-009101 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Maarit Fredlundille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ____________ varajäseneksi kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan ruotsinkieliseen jaostoon 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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§ 194
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-008638 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Mikko Värtö avsked från förtroendeuppdraget som nämn-
deman vid tingsrätten

 valde Jari J. Marjanen 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

Bilagor

1 Eroilmoitus 7.7.2020

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) Mikko Värtö (Gröna) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som börjar år 2017. Mik-
ko Värtö anhåller (7.7.2020) om avsked från förtroendeuppdraget som 
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nämndeman vid tingsrätten räknat från 30.8.2020 då han uppnått av-
gångsåldern för nämndemän.

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-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeupp-
drag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroende-
vald 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

Bilagor

1 Eroilmoitus 7.7.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 453

HEL 2020-008638 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Mikko Värtölle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Jari J. Marjasen käräjäoikeuden lautamieheksi 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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§ 195
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2020-008546 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Julia Jansson avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Pävi Meros till nämndeman vid tingsrätten 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 3.7.2020

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) Julia Jansson (Gröna) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången 
av maj 2021. Julia Jansson anhåller (3.7.2020) om avsked från förtro-
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endeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av arbets-
uppgifter.

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-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeupp-
drag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroende-
vald 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
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 3.7.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 478

HEL 2020-008546 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Julia Janssonille eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsee Päivi Meroksen käräjäoikeuden lautamieheksi 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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§ 196
Försäljnings- och arrendeprinciper för en tomt för verksamhets-
byggnader (Västra hamnen, Gräsviken, KTY-tomten 20798/1)

HEL 2020-006791 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde försäljnings- och arrendeprinciper för tom-
ten 20798/1 för verksamhetsbyggnader i Gräsviken i enlighet med bila-
ga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 20798_1_270520
2 Asemakaava_voimassa_12597
3 Maanvuokrasopimuksen_vähennykset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsens näringslivssektion har 7.5.2018, 25 §, beslutat reserve-
ra ett område på ca 5 200 m² i Gräsviken för NCC Property Develop-
ment Oy fram till 31.12.2020 för planering av ett kontorsprojekt. Områ-
det ligger i Gräsviken på K. A. Fagerholms plats (gatu- och trafikområ-
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de). Planeringen av projektet har framskridit enligt reserveringsbeslutet 
och för projektet har ansökts om bygglov.

Detaljplane- och tomtuppgifter

För området gäller detaljplanen nr 12597 som trädde i kraft 6.5.2020. 
Enligt detaljplanen utgör tomten kvartersområde för verksamhetsbygg-
nader (KTY). Byggrätten för tomten uppgår till 22 200 m² vy kontorslo-
kaler, och dessutom ska affärslokaler på minst 800 m² vy byggas.

Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Arrende- och försäljningsprinciper

Det är meningen att tomten ska arrenderas ut genom ett långsiktigt ar-
rendeavtal med köpoption eller också säljas. Arrendeavtalet ingås från 
ett datum som bestäms senare och gäller till 31.12.2080.

Tomtens försäljningspris och årsarrende bestäms så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsva-
ras av priset 36,62 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 720 
€/m² vy) för kontorsbyggrätten och 27,47 euro per kvadratmeter vå-
ningsyta (nuvärde ca 540 €/m² vy) för affärsbyggrätten.

Ett värderingsutlåtande av två utomstående experter har använts för 
värderingen. På basis av våningsytan enligt detaljplanen och priserna 
ovan blir tomtens årsarrende cirka 820 000 euro och försäljningspriset 
cirka 16,4 miljoner euro. Utlåtandena finns i bilagematerialet.

Från de ovanstående priserna på byggrätterna utifrån marknadsvärdet 
på området får man dra av byggkostnader som avviker från de sedvan-
liga och som orsakats av tomtens särdrag samt kostnader för att göra 
tomten byggbar.

Bland annat nås betydande besparingar om grävningen som behövs 
för att flytta ledningar utförs som en del av tomtens övriga byggande. 
Andra kostnader som avviker från det normala uppstår bland annat av 
flyttning av ingången till skyddsrummet, rivning av spårvägsräls, avvi-
kande uppdämningshöjd, flyttning av statyn Rumba samt parkeringsan-
läggningens hissar. Med beaktande av kostnaderna uppgår tomtens 
försäljningspris till 14,5 miljoner euro (630 €/m² vy).

Avdragen har listats i bilaga 3.

Kortfristig utarrendering

Stadsmiljönämnden har 9.6.2020, 360 §, beslutat berättiga chefen för 
företagstomtteamet att arrendera ut tomten för högst 30 år för att pro-
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jektets byggarbeten ska kunna startas innan stadsfullmäktige fattar be-
slut om arrende- och försäljningsprinciperna.

Överlåtelse av tomten

Det är meningen att tomten ska överlåtas till arrendetagaren genom 
försäljning eller utarrendering med köpoption, i enlighet med de riktlin-
jer för överlåtelse av företagstomter som stadsstyrelsen fastställde 
1.4.2019, 220 §.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år. 
Stadsfullmäktige beslutar om överlåtelse av fast egendom då priset 
överstiger 10 miljoner euro (7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan).

Stadsstyrelsen har för avsikt, efter att stadsfullmäktige har fastställt för-
säljnings- och arrendeprinciperna, att berättiga tomtchefen eller den 
som tomtchefen utser att sälja eller arrendera ut tomten med köpoption 
i enlighet med de principer som stadsfullmäktige har fastställt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1 Vuokraus- ja myyntiperiaatteet tontti 20798_1_270520
2 Asemakaava_voimassa_12597
3 Maanvuokrasopimuksen_vähennykset

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Den som reserverat tomten Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 3

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 480

HEL 2020-006791 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 
20798/1 myynti- ja vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 360

HEL 2020-006791 T 10 01 01 02

K.A. Fagerholmin kuja

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:

 Ruoholahdessa sijaitsevan toimitilatontin 20798/1 vuokraus- ja 
myyntiperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti. 

 Tonttipäällikkö tai tämän valtuuttama oikeutetaan vuokraamaan tai 
myymään tontti 20798/1.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:
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 oikeuttaa yritystonttitiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdo-
tuksessa A mukaisen tontin kohdan A liitteessä 1 esitetyin periaat-
tein enintään 30 vuodeksi riippumatta tonteille asemakaavan muu-
toksessa osoitetusta kerrosalamäärästä. Selvyyden vuoksi tode-
taan, että näin mahdollisesti päätettyjä vuokrauksia jatketaan, mikäli 
kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdotuksessa A tarkoi-
tetut vuokrausperiaatteet.

 oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen 
valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puo-
lesta edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen 
vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(vuokraustunnus L1120-129)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 197
Arrendeprinciper för en tomt i ett kvartersområde för byggnader för 
social verksamhet och hälsovård och för en bilplatstomt  (Sko-
makarböle och Hertonäs)

HEL 2020-006233 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten (YS) 40094/14 
i ett kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård 
i Skomakarböle samt för bilplatstomten (LPA) 43157/2 i Hertonäs fram 
till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 YS-tontti 40094/14, sijaintikartta ja ote asemakaavasta
3 LPA-tontti 43157/2, sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

På tomten (YS) 40094/14 för byggnader för social verksamhet och häl-
sovård i Skomakarböle ska det byggas en enhet för understött boende 
med långfristigt räntestödslån från ARA samt investeringsunderstöd för 
specialgruppers boende. Tomten 40094/14 har kortfristigt utarrenderats 
till Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutalot för ansökan om bygglov och för 
schaktningsarbeten.

Stadsfullmäktige har 11.3.2020, 85 §, fastställt arrendeprinciperna för 
bostadstomten 43124/4 (AK) i Hertonäs. Det är meningen att bilplat-
serna på bostadstomten 43124/4 delvis ska placeras på bilplatstomten 
43157/2 (LPA) intill, men för denna har inga arrendeprinciper fastställts. 
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Man har redan börjat bygga på bostadstomten 43124/4 varför det även 
bör fastställas arrendeprinciper för LPA-tomten 43157/2.

Föredragandens motiveringar

YS-tomten 40094/14 i Skomakarböle

Uppgifter om detaljplanen

För området gäller detaljplanen nr 9419, som vunnit laga kraft 1988 
och enligt vilken tomten är ett kvartersområde för byggnader för social 
verksamhet och hälsovård (YS). Tomtens byggrätt är 2 400 m² vy.

Tomten har en yta på 6 159 m² och adressen är Brobyvägen 11 och 
Bollbackavägen 1. Tomten fördes in i fastighetsregistret 23.1.2020.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Projekt för tomten

Staden äger den nedgångna byggnaden på tomten. I byggnaden ver-
kade Suoja-Pirtti ry:s vårdhem Sillanpirtti med ett arrendeavtal som 
upphörde 31.5.2019. Sillanpirtti har 49 platser för boendetjänster med 
rehabilitering för missbrukare.

Kiinteistö Oy Y-Säätiön Palvelutalot har för avsikt att riva den ned-
gångna byggnaden på tomten och i stället bygga ett tvåvåningshus. 
Detta är ett stödboende med 31 platser för hemlösa och med Suoja-
Pirtti ry som hyrestagare.

Utöver detta första skede har Y-Säätiö preliminärt planerat ett andra 
skede av projektet, där man ska bygga fler platser för boendeenheten 
samt hyresbostäder med statligt stöd. För att genomföra det andra 
skedet krävs en lagakraftvunnen detaljplaneändring.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen har 8.4.2019, 245 §, beslutat reservera tomten 
40094/14 för Y-säätiö för planläggning i partnerskap samt för planering 
av en boendeenhet och hyresbostäder med statligt räntestöd fram till 
31.12.2020 bl.a. med följande villkor:

 På tomten byggs en enhet för stödboende med plats för 31 (+10) 
personer samt hyresbostäder med statligt stöd. Projektet ska i sin 
helhet genomföras som ett ARA-projekt med långfristigt räntes-
tödslån samt investeringsunderstöd för specialgrupper.
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 Under reserveringstiden ska den som fått reserveringen förhandla 
med staden (hantering av byggd egendom) om ett avtal om villko-
ren för överlåtelse och rivning av byggnaden på tomten.

Kortfristig utarrendering

Stadsmiljösektorns chef för teamet bostadstomter har 13.3.2020 (§ 62) 
beslutat arrendera ut tomten 40094/14 till Kiinteistö Oy Y-Säätiön Pal-
velutalot för ansökan om bygglov och schaktningsarbeten under tiden 
16.3.2020–15.3.2021.

Arrendeprinciper

Det föreslås att årsarrendet  för tomten kvartersområdet för byggnader 
för social verksamhet och hälsovård 40094/14 (YS) ska bestämmas så 
att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 
1951=100” motsvaras av kvadratmeterpriset 28 euro för produktion av 
hyresbostäder med statligt räntestöd (långt räntestöd, nuvärde ca 552 
euro/index 1973).

Bara 80 % av årsarrendet för tomten debiteras så länge som en del av 
det statliga bostadslånet för boendeenheten på tomten återstår att 
amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) 
på lån som beviljats för byggandet av bostäderna. Prissättningen mot-
svarar därmed priskurvorna fastställda av Finansierings- och utveck-
lingscentralen för boendet (ARA).

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarren-
det för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter 
5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens primära än-
damål. Eftersom det är meningen att bygga bostäder med kök och wc i 
boendeenheten är verksamheten jämförbar med normalt boende.

Den ekonomiska fördel som hyrestagaren eventuellt får är godtagbar 
med hänsyn till EU:s reglering av statligt stöd, eftersom ARA:s ränte-
stöd och investeringsunderstöd för specialgrupper med avseende på 
EU:s regler om statligt stöd är sådana statliga stöd som betalas för 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (s.k. SGEI-stöd) och som läm-
par sig för den inre marknaden. Att tomten överlåts för bostadsproduk-
tion med stöd av ARA till ett lägre pris än marknadspriset anses utgöra 
SGEI-stöd som supplement till ARA-stödet.

LPA-tomten 43157/2 i Hertonäs

Uppgifter om detaljplanen
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Enligt detaljplaneändringen nr 12444 (Hertonäs sjukhusområde), som 
godkändes av stadsfullmäktige 13.12.2017, 458 §, och vann laga kraft 
2.2.2018, utgör tomten 43157/2 kvartersområde för bilplatser (LPA).

För tomten har anvisats parkeringsplatser för bostadstomten 43124/4 
och tomten 43157/1 för närservicebyggnader samt för området för id-
rotts- och rekreationstjänster. Tomten 43157/2 har inte registrerats än.

En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 10.6.2019, 446 §, reservera tomten 43124/4 
för T2H Rakennus Oy för planering av prisreglerade ägarbostäder fram 
till 31.12.2021 med bl.a. följande villkor:

 Parkeringsplatserna för tomten 43124/4 ska placeras på tomterna 
43124/4 och 43157/2 (LPA).

Bilplatstomten 43157/2 (LPA) har inte reserverats separat.

Arrendeprinciper

Det föreslås att årsarrendet för parkeringstomten, enligt etablerad prax-
is, ska fastställas så att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1 euro per 
kvadratmeter tomtyta (nuvärde 19,73 euro/index 1973).

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfull-
mäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 YS-tontti 40094/14, sijaintikartta ja ote asemakaavasta
3 LPA-tontti 43157/2, sijaintikartta ja ote asemakaavasta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 482

HEL 2020-006233 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Suutarilassa sijaitsevan sosi-
aalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontin (YS) 
40094/14 ja Herttoniemessä sijaitsevan autopaikkatontin (LPA) 
43157/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 289

HEL 2020-006233 T 10 01 01 02

Siltakyläntie 11, Siilitie

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
Helsingin Suutarilassa sijaitsevan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevan korttelialueen tontin (YS) 40094/14 ja Herttoniemessä sijait-
sevan autopaikkatontin (LPA) 43157/2 vuokrausperiaatteet vahviste-
taan 31.12.2080 saakka liitteestä 1 ilmenevin periaattein.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jenna Pirtilä (tontti 40094/14), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 23799

jenna.pirtila(a)hel.fi
Jessina Haapamäki (tontti 43157/2), kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74463

jessina.haapamaki(a)hel.fi
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§ 198
Detaljplaneändring för Maria campus för tillväxtföretag (nr 12629), 
Lappviksgatan 16

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 4170 och 
gatuområden i 4 stadsdelen (Kampen) samt för gatuområden i 13 
stadsdelen (Främre Tölö) enligt ritning nr 12629, daterad 26.11.2019 
och ändrad 9.6.2020, och på de grunder som framgår av detaljplane-
beskrivningen. Det nya kvarteret nr 4176 bildas.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige önskar vid godkännandet av denna kläm att 
det utreds om det är möjligt att beakta att eleverna vid invidlig-
gande Ressun peruskoulu ja lukio (tomten 167) rör sig i områ-
det och vistas på rasterna där genom att i södra ändan av Ba-
nan erbjuda de ungefär 500 ungdomarna möjligheter till mo-
tion och tidsfördriv. Fullmäktige önskar att det utreds om det är 
möjligt att garantera att det är smidigt och tryggt att ta sig fram 
på Banan mellan Ressun peruskoulus nya och gamla skolhus 
också medan området byggs ut. (Johanna Nuorteva)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 

bygga en östlig ingång vid Gräsvikens metrostation för att 
förbättra trafikförbindelserna till och från Maria campus för till-
växtföretag. (Hannu Oskala)

Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Mari Holopai-
nen föreslog följande hemställningkläm:

 Stadsfullmäktige önskar vid godkännandet av denna kläm att 
det utreds om det är möjligt att beakta att eleverna vid invidlig-
gande Ressun peruskoulu ja lukio (tomten 167) rör sig i områ-
det och vistas på rasterna där genom att i södra ändan av Ba-
nan erbjuda de ungefär 500 ungdomarna möjligheter till mo-
tion och tidsfördriv. Fullmäktige önskar att det utreds om det är 
möjligt att garantera att det är smidigt och tryggt att ta sig fram 
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på Banan mellan Ressun peruskoulus nya och gamla skolhus 
också medan området byggs ut.

Ledamoten Hannu Oskala understödd av ledamoten Jussi Chydenius 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
bygga en östlig ingång vid Gräsvikens metrostation för att 
förbättra trafikförbindelserna till och från Maria campus för till-
växtföretag.

Ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Johanna Nuor-
teva föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
säkra tillräckliga lokaler för småbarnspedagogiken och samti-
digt säkra tillgången till småbarnspedagogik på engelska.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Johanna Nuortevas förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige önskar vid godkännandet av denna kläm 
att det utreds om det är möjligt att beakta att eleverna vid invidliggande 
Ressun peruskoulu ja lukio (tomten 167) rör sig i området och vistas på 
rasterna där genom att i södra ändan av Banan erbjuda de ungefär 500 
ungdomarna möjligheter till motion och tidsfördriv. Fullmäktige önskar 
att det utreds om det är möjligt att garantera att det är smidigt och 
tryggt att ta sig fram på Banan mellan Ressun peruskoulus nya och 
gamla skolhus också medan området byggs ut.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 62
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin 
Hamid, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
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Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, 
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Kork-
kula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pauliina 
Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sampo Terho, 
Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Si-
nikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 21
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Juha Hakola, 
Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sei-
ja Muurinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Risto 
Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Lilja Tammi-
nen, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesi-
kansa

Frånvarande: 1
Mia Nygård-Peltola

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Nuortevas förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Hannu Oskalas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att bygga en östlig ingång vid Gräsvikens metrostation för att förbättra 
trafikförbindelserna till och från Maria campus för tillväxtföretag.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, 
Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eveliina Heinäluoma, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa 
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Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasi-
ma Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo 
Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Sampo 
Terho, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikan-
sa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Sami Muttilainen

Blanka: 8
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Abdirahim Husu Husse-
in, Ville Jalovaara, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 1
Mia Nygård-Peltola

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Hannu Oskalas förslag till hem-
ställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att säkra tillräckliga lokaler för småbarnspedagogiken och samtidigt 
säkra tillgången till småbarnspedagogik på engelska.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Eva Biaudet, 
Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Eveliina Heinäluoma, 
Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Jukka 
Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johan-
na Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, Mirita Sax-
berg, Satu Silvo, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, 
Sampo Terho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar
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Nej-röster: 3
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Otto Meri

Blanka: 41
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi 
Halla-aho, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Otso 
Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Ko-
skinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Hannu 
Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Lilja Tamminen, Pilvi 
Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Va-
paavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen

Frånvarande: 3
Harry Bogomoloff, Mia Nygård-Peltola, Risto Rautava

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Holopainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019, muu-
tettu 9.6.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019, 
muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)
4 Vuorovaikutusraportti 26.11.2019, täydennetty 2.6.2020, liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2
8 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
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generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helen Elnät Ab
Museiverket, skydd av kultur-
miljön
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller f.d. Maria sjukhus-
område vid Lappviksgatan 16 i kvarteret 4170 med omgivande gatuom-
råden samt södra ändan av Banan.

Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga betydligt mer verksam-
hetslokaler samt att utveckla området till ett enhetligt företagsområde. 
Målsättningen är att utveckla och utvidga uppstartsområdet Maria 01, i 
enlighet med stadsstrategin, till ett av Nordeuropas största campus för 
tillväxtföretag. I kvartersområdet i söder har verksamhetstomter reser-
verats för YIT och Keva under 2020 för planering av ett campus för till-
växtföretag.

Områdets historia och kulturella miljövärden bevaras i norra delen, där 
det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet skyddas och en ny 
användning av byggnaderna bestäms som en del av det företagscam-
pus som omfattar hela området. Man planerar att flytta de gamla sjuk-
husbyggnaderna i södra delen. En del av byggnaderna anvisas i de-
taljplanen inom själva området en plats för en byggnad som ska flyttas, 
och två byggnader ska flyttas till ett nytt ställe, Toivola i Östra Baggbö-
le, ett område där det redan finns gamla hus och som erbjuder en 
lämplig miljö för dessa byggnader. En ändring av detaljplanen är aktuell 
för Toivola-området, vilken gör det möjligt att flytta byggnaderna. För-
slaget till detaljplaneändring ska läggas fram offentligt under hösten 
och det justerade förslaget ska föreläggas nämnden i slutet av 2020. 
Detaljplanen kan vara lagakraftvunnen tidigast våren 2021, och då kan 
bygglov sökas för byggnaderna. Det är meningen att byggnaderna ska 
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flyttas och genom stadens försorg byggas upp på en ny plats och se-
dan säljas halvfärdiga.

I f.d. Maria sjukhusområde, som nu är under behandling, har man pla-
nerat nya lokaler på 51 320 m² vy. Här ingår inte ändringen av en vå-
ningsyta på 20 300 m² för byggnader för social- och hälsovård till kon-
torslokaler. Det genomsnittliga tomtexploateringstalet (e) är 3,1. Antalet 
arbetstillfällen ökar med ca 3 500.

I samband med detaljplanelösningen har en trafikplan (ritning nr 7014) 
utarbetats. Enligt denna blir cykelförbindelserna smidigare på Meche-
lingatan och nya förbindelser för fotgängare och cyklister öppnas upp 
på det f.d. sjukhusområdet.

Lappviksvägens förlängning över Mechelingatan undersöktes på två 
olika sätt; ett övergångsställe antingen med refug eller utan. Båda al-
ternativen visade sig leda till antingen otrygga trafikregleringar eller en 
betydande försämring av trafikflödet på Mechelingatan. Det är motive-
rat att titta närmare på behovet av ett övergångsställe när Lappviken 
eventuellt utvecklas i framtiden och behovet av nya fotgängarförbindel-
ser ökar.

När detaljplanen genomförs innebär det framför allt att det i innerstaden 
uppstår ett nytt tätt företagsområde, som kan nås på alla sätt och som 
ger förutsättningar för tillväxtföretagens behov och samtidigt erbjuder 
öppna tjänster för stadsborna. Den nya verksamheten gör det möjligt 
att bevara de värdefulla byggnaderna i norra delen, i enlighet med mål-
sättningarna för byggnadsskydd, men tyvärr kan den öppna sjukhusmil-
jön i södra delen inte bevaras i denna planerade lösning.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål på så sätt att man utvecklar centrums livskraftighet genom att nytt 
företagande, kommersiella tjänster och evenemang uppstår på områ-
det. Samtidigt blir det mer smidigt att röra sig på området och andelen 
hållbara färdsätt ökar. I Generalplan 2016 för Helsingfors är området 
ett centrumområde C2, alltså stämmer detaljplanen överens med gene-
ralplanen.

Näringslivssektionen beslutade 19.11.2018 reservera området för YIT 
Talo Oy och Keva för fortsatta utredningar om förutsättningarna för ett 
campus för tillväxtföretag och beslutade 3.2.2020 reservera tomter för 
dessa två för planering av ett campus för tillväxtföretag (Kampen, Maria 
sjukhusområde, tomterna 4176/1–3 i detaljplanen).

Utgångspunkter för området och nuläge
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Området ligger i västra ändan av Helsingfors historiska stenstad och 
angränsar på andra sidan Mechelingatan till de öppna och parklika be-
gravningsplatserna på Sandudd, alltså en byggd kulturmiljö av riksin-
tresse (RKY). I norr angränsar området till gatuområde som ett slutet 
kvarter typiskt för Kampen. Södra delen har en öppen och luftig struktur 
och där har bevarats drag från 1800-talets parklika område med sjuk-
huspaviljonger och element av en sjukhusträdgård. Byggnaderna i söd-
ra delen består huvudsakligen av envåningshus som betjänade sjukhu-
set. Uppstartsklustret Maria 01, som inledde sin verksamhet 2016, är 
verksamt i de tidigare sjukhusbyggnaderna i norra delen av området

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området funktionellt blandat cent-
rumområde C2. Genom området löper den normativa placeringen av 
det snabba stamnätet för cykeltrafik och i generalplanen har likaså an-
tecknats en underjordisk eller täckt del av en väg eller gata, stadsbou-
levard eller huvudgata med normativ placering och längd samt riksom-
fattande eller regional betydelse. I den gällande underjordiska general-
planen nr 11830 har det reserverats plats för centrumtunneln (en s.k. 
underjordisk matargata).

För området gäller flera detaljplaner från åren 1887–2011. I den mest 
omfattande gällande detaljplanen från 1992 är Maria sjukhuskvarter ett 
område för byggnader för social verksamhet och hälsovård bortsett 
från kvartersområdet för flervåningshus i mitten av området. Två av de 
äldsta sjukhusbyggnaderna i söder, trähusen nr 8 och 11 som ska flyt-
tas, har skyddsbeteckningen sr-2 i detaljplanen. En del av tegelbygg-
naden nr 7, som enligt planen ska rivas och som i den gällande detalj-
planen är skyddad med beteckningen sr-2, ska bevaras som ett minne i 
nybyggnaden.

Helsingfors stad äger områdena. Detaljplanelösningen har utarbetats 
på stadens initiativ och dess innehåll har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

För att genomföra detaljplanelösningen uppstår det kostnader bl.a. för 
flyttning av ledningar, nedmontering och flyttning av hus, ändringsarbe-
ten på Banan, parkområden samt byggande av en ny bro som en för-
längning på Barnhemsgatan Kostnaderna för bron med trappor, ramper 
och ändringar i gatuområdet uppskattas till ca 1,5 miljoner euro exkl. 
moms. Kostnaderna för anläggning av parker, öppna platser och Maria-
trappan uppskattas till ca 1 miljon euro exkl. moms. Övriga nämnda 
kostnader och deras fördelning fastställs mellan staden och projektet 
vid den fortsatta planeringen och förhandlingarna. De preliminära kost-
naderna bedöms närmare i den kommunaltekniska översiktsplan som 
utarbetas senare i år. Det uppstår kostnader för staden på uppskatt-
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ningsvis 3,5–4 miljoner euro för rivning och flyttning av trähusen i södra 
delen. Staden får försäljningsinkomster från två de hus som enligt pla-
nen ska flyttas till Östra Baggböle. I denna kostnadskalkyl presenteras 
inte kostnaderna för renovering och ombyggnad av byggnaderna i norr.

Vid planeringen och byggandet av bergrumsparkeringen ska man re-
servera plats för den tunnel eller underjordiska gata som nämns i de 
gällande generalplanerna även om det ännu inte finns beslut om tidta-
bellen för den valda lösningen eller byggsättet. Enligt preliminära 
granskningar är kostnadseffekten i det första och andra skedet sam-
manlagt 1,2–2 miljoner euro. Det beräknas att största delen av kostna-
derna realiseras först i det andra skedet när tunneln byggs.

Kostnaderna för en tunnel för fotgängare och cyklister i enlighet med 
detaljplanen uppskattas till 9,5–13,5 miljoner euro beroende på vilken 
lösning man väljer. Kostnadskalkylen specificeras i den fortsatta plane-
ringen, bland annat genom mer detaljerade undersökningar av mark 
och berggrund.

Detaljplaneändringen höjer tomternas värde. Värdet på den nya bygg-
rätt som planläggs i områdets södra del uppgår till ca 35 miljoner euro. 
Stadens inkomster från tomter preciseras i samband med de fortsatta 
förhandlingarna och avtalet om kostnadsfördelningen.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 13.12.2019–20.1.2020, vil-
ket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordning-
en.

Anmärkningar

Det kom in 13 anmärkningar mot detaljplaneförslaget. Tre skrivelser 
kom in utanför framläggningstiden.

Anmärkningarna gällde den försämrade boendekvaliteten i närområdet, 
målsättningarna för en jämlik utveckling av staden, bevarande av de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljön i södra delen, beho-
vet av parkområden, bevarande av naturen, omfattningen, höjden och 
placeringen för kompletteringsbyggandet, grundläggningsförhållande-
na, trafiken och parkeringen på Barnhemsgatan, skolelevernas trafik-
säkerhet, trafikregleringar under byggandet och enligt trafikplanen, frå-
gor kring luftkvalitet och buller, säkerställande av ljus, trivsel och funk-
tionalitet på Banan och i Arbetarparken, hanteringen av dagvatten och 
fåglarnas trygghet samt att feedback som kommit in inte har beaktats i 
planeringen av området.
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Påpekandena i skrivelserna gällde bevarandet av stadsnaturens mång-
fald, placeringen och måtten för Banans basketplan, värdet på trähu-
sen i södra delen samt utveckling av gångvägen för skolbarn och deras 
möjligheter till rekreation. 

Myndighetsutlåtanden

Följande gav utlåtande om förslaget till detaljplan: Helen Elnät Ab, 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Museiverket, Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), stadsmuseet inom kultur- 
och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Synpunkterna i 
utlåtandena gällde den byggda kulturmiljön, trafiken, bullerbekämpning 
och vibration, vattenförsörjning och en energitunnel på området. 

Stadsstyrelsen konstaterar att Museiverket i sitt utlåtande har hänvisat 
till museimyndigheternas arbetsfördelning, enligt vilken utlåtandet ska 
ges av Helsingfors stadsmuseum. Stadsmuseets kulturmiljöenhet har i 
sitt utlåtande 13.1.2020 inte förordat en ändring av detaljplanen, utan 
konstaterat att man vid planeringen av områdets södra del borde ha 
främjat dess särdrag ur ett bevarande perspektiv. Södra delen av Maria 
sjukhusområde, där det i detaljplanen föreslås mest nybyggnation, är 
enligt museets utlåtande den bäst bevarade delen av hela sjukhusmil-
jön. Dessutom ansluter sig södra delen med bevarade trähus och par-
ker till den kulturmiljö med låga dimensioner i öst-västlig riktning som 
hör till Sandudds begravningsplats, Lappvikens sjukhuspark och 
Gräsviksvillorna. Stadsmuseet anser att en flyttning av träbyggnaderna 
i södra delen av detaljplaneområdet i praktiken innebär att de rivs och 
återuppbyggs, vilket inte är förenligt med deras skyddsvärden.

Även NTM-centralen har beklagat hur byggnaderna i områdets södra 
del behandlas i detaljplanen, men konstaterar att de värdefulla skikten 
från början av 1900-talet i norra delen ändamålsenligt har beaktats i 
fråga om byggnadsvård och kulturmiljö.

Stadsstyrelsen anser att detaljplaneområdets historiska värde såsom 
Helsingfors äldsta och ett av Finlands första kommunala sjukhusområ-
den samt dess arkitektoniska och miljöhistoriska värden i sig är obe-
stridliga, även om området har genomgått en rad förändringar och inte 
längre utgör en lika fullständig helhet som tidigare. Byggnaderna i norra 
delen av området kommer att bevaras med skyddsbeteckning och 
byggnaderna i södra delen bevaras i huvudsak, även om de flyttas.

Syftet med planändringen är att, i enlighet med stadsstrategin, stärka 
stadens näringsstruktur och erbjuda lämpliga nya lokaler åt tillväxtföre-
tag och andra företag samt för ny kreativ uppstartverksamhet i in-
nerstaden, med mycket goda förbindelser. Syftet är att skapa förutsätt-
ningar för den största koncentrationen av tillväxtföretag i norra Europa 



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 190 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
09.09.2020

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

och för 3 500 nya arbetstillfällen, vilket inte är möjligt om alla gamla 
byggnader i området bevaras på sina nuvarande platser.

Områdets byggnads- och kulturhistoriska värden är erkända och väl 
dokumenterade och man har i detaljplanelösningen strävat efter att be-
vara dem så bra som möjligt inom ramen för den nya dispositionen. Det 
bör också noteras att sjukhusområdet inte ingår i den inventering som 
Museiverket har utarbetat av de byggda kulturmiljöerna av riksintresse 
(RKY 2009) och att inte heller NTM-centralen i Nyland har motsatt sig 
utan förhållit sig kritiskt till detaljplanelösningens slutliga samordning av 
olika värden.

Enligt stadsstyrelsens uppfattning är områdets nya användning det 
bästa sättet att hålla verksamheten i det tidigare sjukhusområdet le-
vande och därmed att bevara och underhålla byggnaderna. Samtidigt 
lyfts också områdets historia fram genom att det arkitektoniskt mest 
värdefulla byggnadsbeståndet bevaras som en central del av den nya 
funktionella helheten.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

Av rapporten om växelverkan framgår anmärkningarna, skrivelserna 
och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och 
bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till de-
taljplanemålen och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskute-
rats med berörda parter.

Närmare motivering

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Stadsmiljönämnden har 10.6.2020 enhälligt godkänt följande åtgärder i 
samband med godkännandet av detaljplaneförslaget: Planeringen av 
Västra banans tunnel under Mariaområdet fortsätter utgående från al-
ternativ 1b. Vid den fortsatta planeringen är det meningen att så snart 



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 191 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
09.09.2020

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

som möjligt bygga tunneln med beaktande av tidtabellen för nedmonte-
ringen av byggnadsdelar. För finansiering av tunnelbygget anvisas me-
del ur stadens 10 års investeringsplan.

Stadsstyrelsen förutsätter att det reserveras permanenta och ända-
målsenliga lokaler åt Daghemmet Albert i södra Helsingfors.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12629 kartta, päivätty 26.11.2019, muu-
tettu 9.6.2020

2 Asemakaavan muutoksen nro 12629 selostus, päivätty 26.11.2019, 
muutettu 9.6.2020, päivitetty Kylk:n 9.6.2020 päätöksen mukaiseksi

3 Liikennesuunnitelma (piir.nro 7014 / 26.11.2019)
4 Vuorovaikutusraportti 26.11.2019, täydennetty 2.6.2020, liitteineen
5 Osa päätöshistoriaa
6 Marian sairaalan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 1/2
8 Rakennushistorian selvitys ja inventointi, osa 2/2

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutukset ja kirjeet
5 Marian kasvuyrityskampus Yritys- ja taloudellisten vaikutusten arviointi 

Kylk 26.11.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och miljöcent-
ralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av 
generalplan, detaljplan, byggnadsord-
ning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
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Helen Elnät Ab
Museiverket, skydd av kultur-
miljön
Samkommunen Helsingfors-
regionens miljötjäns-
ter/Vattenförsörjning

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Detaljplaneläggning
Stadsmuseet
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 489

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 
4170 sekä katualueiden ja 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualueiden 
asemakaavan muuttamisen 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun 
piirustuksen nro 12629 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 4176. 

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 
4170 sekä katualueiden ja 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualueiden 
asemakaavan muuttamisen 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun 
piirustuksen nro 12629 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. Muodostuu uusi kortteli 4176. 

Käsittely

31.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi kappale 37: Kaupunginhallitus edellyttää, että 
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Daghemmet Albertille varmistetaan pysyvät ja asianmukaiset tilat etelä-
Helsingissä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kaupunginhallitus hyväksyi Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esteellinen: Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 346

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Hankenumero 0808_1, 0808_2

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 26.11.2019 päivätyn ja 9.6.2020 muutetun asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12629 hyväksymistä. Asemakaavan muutos kos-
kee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelia 4170 sekä katualueita ja 
13. kaupunginosan (Etu-Töölö) katualuetta (muodostuu uusi kortteli 
4176).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti 
esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Pää-
töksenteko

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.

Lisäksi lautakunta päätti, että Länsibaanan tunnelin suunnittelua Mari-
an alueen ali jatketaan vaihtoehdon 1b pohjalta. Jatkosuunnittelussa 
pyritään siihen, että tunneli voidaan toteuttaa mahdollisimman pian hu-
omioiden purettavien rakennusosien käytöstä poistumisen aikataulu. 
Tunnelin rakentamiselle osoitetaan rahoitus kaupungin 10-vuotisesta 
investointisuunnitelmasta.

Käsittely

09.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päättää, että Länsibaanan tunnelin 
suunnittelua Marian alueen ali jatketaan vaihtoehdon 1b pohjalta. Jat-
kosuunnittelussa pyritään siihen, että tunneli voidaan toteuttaa mahdol-
lisimman pian huomioiden purettavien rakennusosien käytöstä poistu-
misen aikataulu. Tunnelin rakentamiselle osoitetaan rahoitus kau-
pungin 10-vuotisesta investointisuunnitelmasta.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

02.06.2020 Pöydälle

03.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

26.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi
Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 195 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
09.09.2020

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

Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254
kati.immonen(a)hel.fi

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

Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, yleiskaavoitus, puhelin: 310 37449
mikko.jaaskelainen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 18

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavaa uutta nimeä:

Marianpuisto–Mariaparken 

(puisto)

Perustelu: Vuonna 1886 rakennetun, aiemmin kulkutautisairaalana 
tunnetun ja vuonna 2009 sairaalatoimintansa lopettaneen Marian sai-
raalan, sekä sen sisäpiha-alueen, Marianpiha–Mariagården, mukaan.

Nimistötoimikunta on käsitellyt alueen nimistöä aiemmin kokouksissaan 
16.11.2016 ja 13.2.2019. 

Nimistötoimikunta päätti hyväksyä nimipankkiin sairaanhoidon aihepii-
rin jollakin sopivalla, aihepiiriin soveltuvalla alueella. Käytettäviä nimiai-
heita ovat esimerkiksi ammattinimike hoitajatar–sköterska ja sairaanho-
itajan päähineen nimitys hilkka–hätta. Näitä aiheita nimistötoimikunta 
esitti alueen nimistöön sen ensimmäisessä käsittelyssä 16.11.2016.

13.02.2019 Käsitelty

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 13.1.2020

HEL 2012-006163 T 10 03 03
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Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut Marian entistä sairaala-
aluetta koskevaan asemakaavaehdotukseen osoitteessa Lapinlahden-
katu 16, korttelissa 4170 ympäröivine katualueineen sekä Baanan ete-
läosassa. Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa alueen ete-
läosan täydennysrakentaminen toimitilakäyttöön ja kehittää näin aluetta 
yhtenäiseksi yritysalueeksi. Alueen pohjoisosassa on toiminut vuodesta 
2016 Maria 01 start up -toiminta. Sen kehittäminen ja laajentaminen 
Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurim-
maksi kasvuyrityskampukseksi mahdollistuu kaavaratkaisun avulla. 
Tontin eteläosa on varattu vuonna 2018 YIT:n ja Kevan muodostamalle 
konsortiolle, joka selvittää alueen toteutusedellytykset. Asemakaava 
mahdollistaa uutta toimitilakerrosalaa 49 930 k-m². Tähän ei ole lasket-
tu mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (20 
3000 k-m²) muuttamista toimitilakäyttöön alueen pohjoisosassa. 

Asemakaavan muutoksessa alueen pohjoisosan entiset sairaalaraken-
nukset osoitetaan toimitilakäyttöön. Mechelininkadun varteen osoite-
taan lisärakentamismahdollisuus. Pohjoisosan korttelialue on kaavaeh-
dotuksessa merkitty KTY-1-alueeksi eli toimitilarakennusten korttelialu-
eeksi. Tällä korttelin alueella rakennusten ensimmäiseen ja toiseen ker-
rokseen saa sijoittaa liiketiloja. Uudisrakennuksen maantasokerroksen 
kadunvarsitilat ja piha-alueelle suuntautuvat tilat on varattava liike- ja 
palvelutiloiksi. Alueelle ei saa sijoittaa majoitustiloja. Alueen vanhim-
mat, ennen 1960-lukua valmistuneet rakennukset on merkitty suojelu-
merkinnöin sr-1 tai sr-2. Korttelialueen luoteisosaan on mahdollista ra-
kentaa 3-6-kerroksinen uudisrakennus 1980–90-luvun sairaalalaajen-
nuksen paikalle. Alueelle on merkitty yksi rakennusala, jolle saa siirtää 
eteläosasta 1800-luvun rakennuskantaa edustavan puurakennuksen. 

Alueen eteläosan kortteli on merkitty KTY-2-alueeksi eli toimitilaraken-
nusten korttelialueeksi. Alueella maantasokerroksen kadunvarsitilat on 
varattava liike- ja palvelutiloiksi. Alueelle osoitetusta kerrosalasta enin-
tään 5180 m² saa käyttää majoitustarkoitukseen. Yksi alueen sairaala-
aikaisen rakennuskannan rakennuksista tulee siirtää ja säilyttää vähin-
tään puolet sekä liittää se osaksi lasikatteista aulatilaa. 

VP- eli puistoalueena on merkitty entisen sairaala-alueen keskelle ra-
kennettava pieni puistikko, joka sijoittuu Baanan ylittävän pyöräilyn ja 
jalankulun käyttöön ja pohjoisosan pelastustieksi suunnitellun sillan 
päätteeksi. Puistikon läpi kulkevat pyöräilyn ja jalankulun reitit. Puisti-
kon eteläreunalle on suunniteltu hulevesipainannetta, jossa pystytään 
viivyttämään osa alueen hulevesistä. Puistossa on puita, jotka osoite-
taan kaavassa säilytettäväksi.

Asemakaavaselostuksessa alueesta kulttuuriympäristönä on todettu 
seuraavasti. Alueen historia ja kulttuuriympäristöarvot säilyvät pohjoi-
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sosassa, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojel-
laan ja rakennuksille määritellään uusi käyttö osana koko entisen sai-
raala-alueen laajuista kasvuyrityskampusta. Eteläosalla sijaitsevat van-
hat sairaalarakennukset on suunniteltu siirrettäväksi. Osalle raken-
nuksista osoitetaan kaavassa siirrettävän rakennuksen paikka kaava-
alueelta ja osa suunnitellaan siirrettäväksi niille osoitettaville uusille ton-
teille Helsingissä. 

Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1993 Marian sairaalan 
kortteli on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi lukuun ottamatta alueen keskellä sijaitsevaa 
asuinkerrostalojen korttelialuetta. Alueen rakennuksista on asemakaa-
vassa suojeltaviksi merkitty sr-1-merkinnällä rakennukset 2, 3 ja 4 sekä 
suojelumerkinnällä sr-2 rakennukset 7, 8, 11 ja 14. Sairaala-alueella ei 
ole annettu suojelumerkintää rakennuksille 5 ja 13, jotka kuitenkin edu-
stavat samaa 1800-luvun lopun rakennus- ja sosiaalihistorian vaihetta 
kuin muut tuolloin valmistuneet ja asemakaavassa suojellut rakennuk-
set.

Kaupunginmuseon kanta

Kaupunginmuseo on lausunut aiemmin Marian entistä sairaala-aluetta 
koskevasta kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
30.4.2015 ja suunnittelualueen rajauksen ja tavoitteiden osin muutut-
tua, aiemman korvanneesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
12.4.2019. Lausuntojen sisältö oli yhteneväinen: museo ei ole puolta-
nut asemakaavan muutosta, koska sen näkemyksen mukaan raken-
nussuojelun purkaminen ei voi olla asemakaavan uudistamisen 
lähtökohtana, jos alueen ja sen rakennusten kulttuurihistorialliset arvot 
ovat edelleen säilyneet. Museo on todennut aiemmassa lausunnos-
saan ja toistaa saman uudestaan: Helsingin kaupungin oman historian 
vaaliminen ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennusperinnön 
kunnioittaminen ja säilyttäminen tulee olla ensisijaista purkamisajatus-
ten sijaan. Alueen eteläosan suunnittelua olisi tullut edistää sen omi-
naispiirteet säilyttävästä näkökulmasta käsin. 

Kuten kaupunginmuseo on aiemmissa lausunnoissaan todennut, on 
Marian entinen sairaala-alue kulttuurihistoriallisesti merkittävä Helsingin 
ensimmäisenä kunnallisena sairaalana ja yhtenä Suomen ensimmäisi-
stä kunnallissairaaloista. Marian sairaalarakennusten suunnittelijoina 
toimivat vanhempien rakennusten osalta arkkitehti Onni Törnqvist 
(myöh. Tarjanne) ja Lars Sonck. Tarjanne laati myös koko alueen su-
unnitelman käytyään laajalla opintomatkalla tutustumassa eurooppalai-
siin sairaalasuunnittelun esimerkkeihin.
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Vaikka alueen yli sadan vuoden mittainen sairaalakäyttö on päättynyt, 
kertoo alue edelleen sairaanhoidon historiallisesta kehityksestä ja sen 
arkkitehtuurista 1880-luvulta lähtien rakennetun rakennuskannan kaut-
ta. Marian sairaala-alueen eteläosa, johon kaavaehdotuksessa esitetyt 
uudisrakentamisen tavoitteet keskittyvät, on parhaiten säilynyt osa sai-
raalaympäristökokonaisuudesta. Lisäksi eteläosa säilyneine puutaloi-
neen ja puistoineen liittyy Hietaniemen hautausmaiden ja Lapinlahden 
sairaalapuiston sekä Ruoholahden villojen muodostamaan itä-
länsisuuntaiseen, mittakaavaltaan matalana säilyneeseen kulttuuriym-
päristöön. Alueelta laaditun ympäristöhistoriallisen selvityksen (Loci 
maisema-arkkitehdit 2012) mukaan Marian sairaala-alueen eteläosa on 
säilyneine puutaloineen ja puistoineen yhdessä Ruoholahden villojen 
kanssa yksi Helsingin parhaiten säilyneistä 1800-luvun ympäristökoko-
naisuuksista. 

Helsingin kantakaupungissa on jäljellä hyvin vähän säilyneitä puutaloja. 
Aiemmin kaupunki on sitoutunut jäljelle jääneiden säilyttämiseen ja su-
ojeluun. Olennaista säilyttämisessä on rakennusten jääminen alkuperä-
iselle rakennuspaikalleen. Näin rakennusten konteksti säilyy ja ne ker-
tovat alueen osana sen historiasta ja rakentumisesta. Marian sairaalan 
entisten sairaanhoidon käyttöön rakennettujen puurakennusten siirtä-
minen pois alueelta tarkoittaa käytännössä rakennusten purkamista ja 
uudelleenrakentamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 12.4.2019

Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.10.2019 § 59

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12629 pohjakartan 
kaupunginosissa 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimuk-
set.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunki-
mittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
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Asemakaavan numero: 12629
Kaupunginosat: 4 Kamppi, 13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 41/2019
Pohjakartta valmistunut: 1.10.2019
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

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 14.11.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Marian sairaalan aluetta koskevan asemakaavamuutoksen luonnosai-
neistosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mu-
kaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
esittää kantanaan seuraavaa.

Marian sairaala-alueen asemakaavan muutostyö on varsinaisesti 
käynnistynyt keväällä 2015, jolloin myös kaupunginmuseo antoi osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta lausuntonsa 30.4.2015. Samoin kuin 
tuolloin, asemakaavamuutoksen tavoitteena on entisen Marian sairaa-
lan alueen kytkeminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen niin toimin-
nallisesti kuin liikenteellisesti. Säilyville sairaalarakennuksille osoitetaan 
uusia käyttöjä ja alueen ja rakennusten suojelutavoitteet määritellään 
uudelleen. Olemassa olevan rakennuskannan lisäksi alueelle luodaan 
mahdollisuuksia täydennysrakentamiselle, etenkin asuin- ja toimi-
tilakäyttöön, mutta myös sosiaali- ja terveystoimeen suunnatulle raken-
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tamiselle. Näille tavoitteiden ja toimintojen mukaisesti on nyt laadittu 
maankäyttösuunnitelma.

Maankäyttösuunnitelmassa korttelin pohjoisosa ja pääosin myös länsi-
puoli on Helsingin uuden yleiskaavan mukaisesti osoitettu keskustatoi-
mintojen korttelialueeksi, jolla sallitaan asuminen erikseen merkityillä 
rakennusaloilla. Tällä merkinnällä on osoitettu käyttötarkoitus myös su-
urimmalle osalle korttelin olemassa olevaa rakennuskantaa. Alueen 
vanhin rakennus nro 14 eli entinen talousrakennus (arkkitehti Theodor 
Decker vuonna 1885), rakennus nro 4 eli nk. Tiilipaviljonki (arkkitehti 
Onni Törnqvist vuonna 1894), ja rakennukset nro 2 ja 3 eli uusi sairaa-
larakennus ja hallintorakennus (arkkitehti Lars Sonck vuosina 1908-
1909) on esitetty suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti huomattavan 
merkittävinä rakennuksina merkinnällä sr-1. Rakennus nro 7 eli desin-
fiointilaitos (arkkitehti A. W. Rancken vuonna 1887), rakennus nro 8 eli 
desinfiointivierasmaja (arkkitehti Onni Törnqvist vuonna 1894) ja ra-
kennus nro 5 eli talousrakennus (arkkitehti Onni Törnqvist vuosina 
1893-1898) sekä rakennus nro 15 eli keskusrakennus (arkkitehti Lauri 
Pajamies vuonna 1954) on esitetty kulttuurihistoriallisesti arvokkaina 
rakennuksina suojeltavaksi merkinnällä sr-2.

Voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä sr-2 suojeltu rakennus 
nro 11 eli entinen kulkutautipaviljonki (arkkitehti Onni Törnqvist vuonna 
1894) ja kaupunginmuseon osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihe-
essa suojeltavaksi kohteeksi esittämä rakennus nro 13 eli entinen kap-
peli- ja obduktiorakennus (arkkitehti Onni Tarjanne vuonna 1894) eivät 
esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa ole saaneet suojelumerkin-
tää. Rakennus nro 13:n paikalle on esillä olevan suunnitelman mukaan 
tulossa kahdeksankerroksinen asuinrakennus. Selostuksen mukaan 
rakennus nro 13 on tarkoitus siirtää korttelin sisällä rakennuksen nro 8 
itäpuolelle osoitetulle siirtämällä säilytettävän rakennuksen rakennusa-
lalle. Tätä kookkaammalle rakennukselle nro 11 on tarkoitus osoittaa 
rakennuspaikka jostakin sairaala-alueen ulkopuolelta ja sen paikalle on 
esitetty kuusi-kahdeksankerroksista liike- ja toimistorakennusta. Kysei-
nen korttelialue jatkuisi viisikerroksisena korttelin eteläkärjen baanan 
puoleiselle reunalle paikalta 1960-luvulla puretun kulkutautipaviljongin 
paikalle. Muuta täydennysrakentamiseen osoitettua rakennusalaa on 
osoitettu Mechelininkadun puolelle rakennuksen nro 5 eteläpuolelle 
kolme-seitsemänkerroksisina aloina ja korttelin pohjoisosaan 1980-
luvulla valmistuneen keskusrakennuksen laajennusosan paikalle. Li-
säksi korttelin keskiosassa sijaitsevan asuinkerrostalon (arkkitehti Sa-
kari Laitinen vuonna 1988) paikalle esitetään uuden, huomattavasti 
nykyistä tehokkaamman rakentamisen mahdollistavaa asuinkerrostalo-
jen korttelialuetta, jolle saa sijoitta vanhusten palveluasumista ja pal-
veluja eli sosiaali- ja terveystoimen monipuolista palvelukeskusta. Kort-
telin sisäosien liikenneratkaisu perustuu korttelin sairaala-aikaiseen rei-
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tistöön, joka muutettaisiin pääosin jalankululle ja pyöräilylle varatuksi 
kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Maankäyttösuunnitelmassa on esitet-
ty muutamia maisemallisesi merkittävimpiä puita säilytettäviksi ja laa-
jempana kokonaisuutena entisten kulkutautipaviljonkien välisellä vyö-
hykkeellä sijaitsevien puiden rivistöt.

Esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa on osittain kiitettävästi otet-
tu huomioon kaupunginmuseon aiemmissa lausunnoissaan esittämät 
suojelutavoitteet. Suojelun piiriin on esitetty nostettavaksi Marian sai-
raalan vuonna 1954 valmistunut keskusrakennus ja alueen vanhimman 
rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo ja hyvä säilyneisyys on otettu 
huomioon nykyistä tiukemmalla suojelumerkinnällä sr-1. Kaikkien sr-1 
merkinnällä suojeltavien rakennusten suojelumääräyksiä on tarkoitus 
päivittää koskemaan rakennuksia kokonaisuuksina eli myös niiden ar-
vokkaimpia sisätiloja. Sen sijaan voimassa olevassa asemakaavassa jo 
suojellun rakennuksen nro 13 ja kaupunginmuseon johtokunnan jo vu-
onna 1998 suojeltavaksi esittämän alueen viimeisen säilyneen kulku-
tautipaviljongin eli rakennuksen nro 11 purkamista edellyttämä ratkaisu 
ei kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ole toivottu ja hyvä ratkaisu. Ympäröivän liikenteen ai-
heuttamien päästöjen vuoksi rakennukset ovat jo osittain jääneet 
käyttöä vaille. Käyttöä ja huoltoa vailla rakennukset rapistuvat, mikä ei 
myöskään ole rakennussuojelun näkökulmasta kestävä tilanne. 
Maankäyttösuunnitelman kuvauksessa on esitetty edellä mainittujen 
purettavaksi esitettyjen rakennusten siirtämistä uuteen paikkaan, mitä 
kaupunginmuseo toki pitää parempana vaihtoehtona kuin rakennusten 
lopullista hävittämistä.

Esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa entisen sairaala-alueen ra-
kennuskantaa täydentävien uudisrakennusten alustavassa sijoittelussa 
on kaupunginmuseo näkemyksen mukaan pyritty jättämään vanhojen 
rakennusten ympärille tilaa, jotta niiden alkuperäinen kaavallinen som-
mitelma säilyy ymmärrettävänä. Myös korttelin pohjoisosan tiiviimpi uu-
disrakentaminen kunnioittaa periaatteeltaan alueen historiaa. Todetta-
va on kuitenkin, että asuinkerrostalojen korttelialueen eli monipuolisen 
palvelukeskuksen rakennusala muodostaisi hahmoltaan huomattavan 
suuren ja rakeisuudeltaan ympäristöstään poikkeavan kokonaisuuden 
juuri Lastenkodinkadun päätteeksi ja Ruoholahden villojen suuntaan. 
Kaupunginmuseo korostaa myös sairaala-alueen eri-ikäisten rakennus-
ten muodostaman kokonaisuuden eri osien visuaalisen yhteyden mer-
kitystä ja sisäisiä näkymiä, joita ei uudisrakennuksilla saa sulkea tai 
katkaista, niin että ymmärrys kokonaisuudesta hajoaa. Sairaala-alueen 
historiassa myös puisto on keskeinen osa kokonaisuutta niin toiminnal-
lisesta kuin kaavallisesta näkökulmasta. Puiston säilyneiden aiheiden 
säilyttämistä ja myös palauttavia ratkaisuja tulee jatkosuunnittelussa 
edelleen tutkia niin, että puistolle ja sen osa-alueille saadaan asianmu-
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kaiset kaavalliset merkinnät ja määräykset. Tähän alueesta laadittu 
ympäristöhistoriallinen selvitys antaa hyvän pohjan. Korttelin historiasta 
ammentava vehreä ja puistomainen keskusraitti rakennuksineen on eri-
tyinen voimavara, jota ei ympäristön kivikaupungin kortteleista löydy.

Marian sairaalan kulttuurihistoriallinen arvo Helsingin ensimmäisenä 
kunnallisena sairaalana ja yhtenä ensimmäisistä kunnansairaaloista 
koko maassa on merkittävä ja kiistaton. Sairaalan eri vaiheet ovat edel-
leen hyvin nähtävissä alueen eri-ikäisistä rakennuksista. Sairaala-
alueen alkuperäisen käytön ja historian tulee jatkossakin säilyä näky-
vänä ja ymmärrettävänä niin itse rakennuksissa kuin alueen tilakoko-
naisuudessa uusista käyttötarkoituksista ja täydennysrakentamisesta 
huolimatta. Kaupunginmuseo katsoo, ettei sairaala-aluetta saa lähteä 
muokkaamaan kaavamaisesti keskusta-alueen asuin- ja liikerakennus-
ten umpikortteleiden periaatteetta noudattaen ja korttelin tehokkuutta 
maksimoiden, vaan sen omista lähtökohdista ammentaen. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että entiselle Mari-
an sairaalan alueelle on nyt esillä olevassa maankäyttösuunnitelmassa 
pyritty löytämään sille ominainen täydennysrakentamisen ratkaisu, jos-
sa on sovitettu yhteen sekä liikenteen aiheuttamien haasteiden että 
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön 
antamia reunaehtoja. Kaupunginmuseo esittää, että säilytettäväksi ja 
suojeltavaksi esitettyjen rakennusten ja niiden piha-alueiden sekä ym-
päristön suojelumerkintöjä laaditaan yhteistyössä kaupunginmuseon 
kanssa. Entisen Marian sairaala-alueen uutta identiteettiä rakennet-
taessa tulee parhaalla mahdollisella tavalla turvata alueen pitkästä sai-
raalahistoriasta kumpuavan ainutlaatuisen ominaisluonteen säilyminen 
täydennysrakentamisen tuoman uuden kerrostuman ja vaiheen rinnal-
la.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.4.2015

9.5.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 9.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Alueelle tuleva kaksikerroksinen maanalainen pysäköinti on suunniteltu 
toteutettavaksi pihakannen alaisena kellaritilana. Alueen keski- ja po-
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hjoisosa tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet paikoituksen järjestämi-
seen myös kalliotilassa. Alueen luoteiskulmassa oleva Salmisaari-
Ruoholahti yhteiskäyttötunneli tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelus-
sa. Tunneli sijaitsee kuitenkin suhteellisen syvällä, kattotason ollessa 
tasolla noin -27.

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 7.12.2016

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Mari-
an sairaalan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.

Suunnittelualue on osa keskusta-aluetta, jota kehitetään Helsingin uu-
den yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukaan toiminnalli-
sesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilo-
jen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunki-
kulttuurin alueena. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityi-
sesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla.

Maankäyttösuunnitelmassa kortteleiden keskelle muodostuu jalanku-
lun, pyöräilyn sekä huoltoajon salliva katu ja aukio, joilta ei ole suoraa 
yhteyttä katuverkkoon, ja ne palvelevat pääasiassa kiinteistöjä. Tämä 
katu tulee liittää osaksi korttelialueita. Kortteleiden väliin  tulee määrätä 
yleisen jalankulun, pyöräilyn ja huoltoajon salliva reitti rasitteeksi tonte-
ille. Tämä on ollut yleinen käytäntö vastaavissa kortteleiden keskelle 
sijoittuvissa kiinteistöjä palvelevissa reiteissä.

Baanan toimintojen uudelleen järjestelyssä tulee ottaa huomioon, ettei 
lasten ja nuorten palveluita tule sijoittaa lähemmäksi Porkkalankadun 
tieliikennemelun ja hiukkaspäästöjen aluetta. 

Asemakaavaan ei tule merkitä kasvillisuuden säilyttämistä. Yleensä 
kasvillisuutta koskevat määräykset tulee antaa ohjeellisina. Merkintä 
"säilytettä puu" tulee muuttaa ohjeelliseen muotoon "Suojeltava puu, 
joka voidaan tarvittaessa uudistaa".

Rakennusvirasto 15.4.2015

Lisätiedot
Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta 16.11.2016 § 90

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Nimistötoimikunta keskusteli kolmen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden 
nimeämisestä entisen Marian sairaalan alueella arkkitehti Tommi Su-
vannon esittelyn pohjalta. Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle 
seuravia uusia nimiä:

Hilkkakuja–Hättegränden
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (sairaanhoito); hilkka 'sairaanhoitajan päähine';

Hoitajattarenkuja–Sköterskegränden 
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (sairaanhoito); hoitajatar (vanh.) 'naissairaanhoi-
taja';

ja

Marianpiha–Mariagården
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Marian sairaalan mukaan. Vuonna 
1886 rakennetun, aiemmin kulkutautisairaalana tunnetun ja vuonna 
2009 sairaalatoimintansa lopettaneen Marian sairaalan mukaan. Kau-
punginvaltuusto päätti vuonna 1891 nimetä silloin laajennetun kulkutau-
tisairaalan Marian sairaalaksi keisari Aleksanteri III:n ja keisarinna Ma-
rija Fjodorovnan hopeahääpäivän kunniaksi. Keisarinna Marija Fjodo-
rovnan (Marie Sophie Frederikke Dagmar, 1847–1928) mukaan on ni-
metty myös Dagmarinkatu–Dagmargatan vuonna 1906. Kotimaisten ki-
elten keskus suosittaa keisarinnan nimestä muotoa Marija Fjodorovna, 
joka on suomen kielessä käytetyn venäjän kansallisen translitterointi-
kaavan mukainen.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti esittää seuraavan, vuosina 1995–2010 
käytössä olleen nimen palauttamista alueen nimistöön:

Mechelininaukio–Mechelinplatsen
(aukio)
Perustelu: Muistonimi; liitynnäinen, Mechelininkadun mukaan.
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 24.4.2015

HEL 2012-006163 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Marian sai-
raalan alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualu-
eeseen kuuluvat kortteli nro 4170 ympäröivine katu- ja rata-alueineen, 
Baanan eteläosa ja sen itäpuolella sijaitseva Työmiehenpuistikko.

Suunnittelualueella Mechelininkadun varteen on suunnitteilla toimi-
/liiketiloja, matkailutoimintaa ja asumista. Mechelininkadulla kulkee rai-
tiotielinja.

HKL:n kantana on, että raitiotien liikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä 
haittoja, jotka tulee huomioida Mechelininkadun viereisten kiinteistöjen 
suunnittelussa. Suunnittelualueen eteläreunalla, Ruoholahdenkadulla, 
kulkee myös raitioitielinja, jonka toimintaedellytykset ja ympäristövaik-
utukset tulee suunnittelussa huomioida.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 199
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om förbud mot överlå-
telse av hyresrätt för stadens hyresbostäder

HEL 2020-000552 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Otto Meri understödd av ledamoten Paavo Väyrynen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det via domstol 
går att klarlägga vad som i 45 § 1 mom. i lagen om hyra av 
bostadslägenhet avses med grundad anledning att motsätta sig 
överlåtelsen av hyresrätten. Fullmäktige förutsätter samtidigt att 
det utreds om det går att främja en ändring av lagen om hyra 
av bostadslägenhet så att staden i fortsättningen uttryckligen 
har rätt att hindra en överföring av hyresrätt i situationer där 
överföringen inte tjänar stadens bostadspolitiska syften.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

4 omröstningen

Ledamoten Otto Meris förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det via dom-
stol går att klarlägga vad som i 45 § 1 mom. i lagen om hyra av bo-
stadslägenhet avses med grundad anledning att motsätta sig överlåtel-
sen av hyresrätten. Fullmäktige förutsätter samtidigt att det utreds om 
det går att främja en ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet så 
att staden i fortsättningen uttryckligen har rätt att hindra en överföring 
av hyresrätt i situationer där överföringen inte tjänar stadens bostads-
politiska syften.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Jo-
el Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Kle-
metti, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, 
Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Petrus Pennanen, Risto 
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Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, Juhana Vartiai-
nen, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 23
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka 
Järvinen, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Nasima Razmyar, Sul-
daan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 35
Alviina Alametsä, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jus-
si Halla-aho, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Kati Juva, Emma Kari, 
Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Pel-
tokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Paulii-
na Saares, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Matias Turkkila, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesi-
kansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Otto Meris förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Karjalainen, specialplanerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Otto Meri och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
det i fråga om hyresbostäder som Helsingfors stad subventionerar är 
viktigt att se till att de riktas till dem som mest behöver stödet. Rätten 
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att överlåta hyresrätten inom familjen och släkten gör det möjligt att be-
vara de av staden subventionerade hyreslägenheterna inom samma 
ägarkrets en lång tid. Det här garanterar på intet sätt att stadens stöd 
riktas till dem som verkligen behöver det. Det här kan bli ett problem 
särskilt i de mest värdefulla och eftertraktade bostadsområdena. Le-
damöterna föreslår att Helsingfors utreder möjligheten att förbjuda 
överlåtelse av hyresrätten för stadens hyresbostäder. 

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Helsingfors stads hyresbostäder

Helsingfors stadskoncern äger totalt cirka 63 000 bostäder, i vilket in-
går Helsingfors stads bostäder Ab:s (Heka) hyresbostäder, Helsingin 
asumisoikeus Oy:s (Haso) bostadsrättsbostäder, Fastighets Ab Au-
roraborgs fritt finansierade bostäder, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:s 
ara-hyresbostäder och fritt finansierade bostäder samt hyresbostäder-
na som staden äger direkt, såsom enskilda Hitas-bostäder. Antalet bo-
städer i Hekas ägo är cirka 50 000, och i motionssvaret ligger fokus ut-
tryckligen på dessa bostäder.

Hekas bostäder har byggts med hjälp av s.k. långt räntestöd (Lag om 
räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån). Bostäderna 
byggs på mark som staden utarrenderar och Heka, liksom andra bygg-
herrar som bygger bostäder med långt räntestöd, får en nedsättning i 
tomtarrendet. Fastställandet av tomtarrendet förutsätter ARA:s god-
kännande. Hekas bostadsproduktion är självkostnadsbaserad, varför 
hyresnivån är lägre än marknadshyresnivån. Valet av boende görs ut-
gående från angelägenhetsordning och bostadsbehov med beaktande 
av låginkomsttagare och mindre bemedlade. Boendets varaktighet har 
inte begränsats för hyresbostäder som byggs med långt hyresstöd. 
Självkostnadshyran och kriterierna för valet av boende är desamma i 
all hyresbostadproduktion som får statligt stöd och som byggs med 
stöd av nämnda lag.
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Heka har bostäder på olika håll i staden och det i början av år 2019 in-
troducerade nya hyresutjämningssystemet beaktar i allt högre grad 
också bostadens läge som en faktor som påverkar hyresnivån.

Lag om hyra av bostadslägenhet

I 45 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) konstateras om 
överlåtelse av hyresrätten till en familjemedlem att hyresgästen får utan 
tillstånd av hyresvärden överlåta hyresrätten till sin make, till barn som 
hör till familjen eller till någondera makens förälder, om mottagaren bor 
i lägenhet och hyresvärden inte har grundad anledning att motsätta sig 
överlåtelsen av hyresrätten. Vidare konstateras i lagen att om hyres-
värden vill motsätta sig överlåtelse av hyresrätten, skall hyresvärden 
inom en månad från det han fick kännedom om överlåtelsen föra frå-
gan om grunden för sin vägran till domstol för prövning. Om frågan om 
rätten att överlåta hyresrätten har förts till domstol för avgörande, fort-
sätter hyresförhållandet under tiden för rättegången på de tidigare vill-
koren. Om domstolen godkänner den orsak som hyresvärden har 
meddelat, skall den förbjuda överlåtelse av hyresrätten. I lagen konsta-
teras ytterligare (47 §) att ett villkor som begränsar en rätt som enligt 
44-46 §§ tillkommer hyresgästen, den som bor i lägenheten, dödsboet 
eller delägare i det är ogiltigt.

Lagen om hyra av bostadslägenhet gäller utöver Helsingfors stads hy-
resbostäder också alla andra hyresbostäder i Helsingfors, såväl hyres-
bostäder med statligt stöd som hyresbostäder till marknadspris.

Överlåtelse av hyresrätt för Helsingfors stads bostäder

Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) konstaterar att överlåtelse av hy-
resrätten till en familjemedlem är en rättighet som grundar sig på lagen 
och som det inte går att motsätta sig mot i domstol utan grundad an-
ledning. Orsaken hänför sig i huvudsak till överlåtelsens mottagare. Om 
hyresvärden har orsak att misstänka att det snabbt efter överlåtelsen 
uppstår en grund för att upphäva hyresavtalet (t.ex. om överlåtelsens 
mottagare har betydande hyresskulder eller boendestörningar), kan hy-
resvärden motsätta sig överlåtelsen.

Det i motionen avsedda problemet kan inte betraktas som en sådan 
grundad anledning som avses i 45 § i lagen om hyra av bostadslägen-
het. Att bostadsbeståndet eventuellt riktas på ett i motionen framfört 
oändamålsenligt sätt är inte en tillräcklig grund för att förbjuda överlå-
telsen av hyresrätten.

I Hekas bostadsbestånd på 50 000 bostäder sker årligen cirka 250 
överlåtelser av hyresrätten. Heka ingår cirka 4–5 000 nya hyresavtal 
per år. I förhållande till antalet boende är betydelsen av överlåtelserna 
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av hyresrätten liten. Huvuddelen av överlåtelserna sker enligt Heka 
från en förälder som har varit huvudhyrestagare till ett barn som bor i 
bostaden.

Möjligheter att ändra lagen

Då det i hyresavtalen inte är möjligt att förbjuda överlåtelse av hyresrät-
ten till en familjemedlem och då möjligheter att förhindra sådana över-
låtelser av hyresrätten som avses i motionen antagligen inte heller 
uppstår genom att man motsätter sig dem i domstol, kvarstår en änd-
ring av lagstiftningen som den sista metoden. Det här kan dock inte 
anses ändamålsenligt, eftersom det årliga antalet överlåtelser i Hekas 
bostadsbestånd är tämligen litet i förhållande till hela bostadsbestån-
det, varvid saken inte har sådan omfattande bostadspolitisk betydelse-
att det är möjligt att motivera ett förslag om att ändra lagen om hyra av 
bostadslägenhet.

En dylik fråga om överlåtelserätten har inte heller uppdagats på andra 
orter än i Helsingfors, vilket tyder på att det på övriga håll i Finland inte 
finns ett behov för en sådan lagändring.

Möjligheten att överlåta hyresrätten är knappast ett problem i andra hy-
resbostäder än de med statligt stöd, varför det inte är ändamålsenligt 
att utsträcka ett eventuellt förbud att gälla det övriga hyresbostadsbe-
ståndet. Det här leder till en olikvärdig situation mellan s.k. ARA-
boende och andra hyresgäster.

Till slut

Med hänvisning till det ovannämnda är det inte ändamålsenligt att gå 
vidare med främjandet av ett förbud mot överlåtelse av hyresrätt för 
stadens hyresbostäder.

Ärendet har beretts i samverkan med Helsingfors stads bostäder Ab 
(Heka). Svaret stämmer överens med samberedningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Karjalainen, specialplanerare, telefon: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Otto Meren aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 490

HEL 2020-000552 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi
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§ 200
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om könsneutrala re-
sekort och blanketter

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning. 

Behandling

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Eva Biaudet föreslog 
att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att sta-
den påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s rese-
kort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen 
"annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för 
alla nätenkäter och andra frågeformulär.

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
staden påbörjar beredningen för att stryka könsuppgiften från HRT:s 
resekort och utarbetar en riktlinje på stadsnivån om att könsalternativen 
"annat" och "jag vill inte precisera" läggs till bakgrundsuppgifterna för 
alla nätenkäter och andra frågeformulär.

Ja-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kop-
ra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani Niskanen, Mi-
ka Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Va-
paavuori, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 38
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Fin-
ne-Elonen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Mari Holopai-
nen, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan 
Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Jaana Pelkonen, Petrus 
Pennanen, Marcus Rantala, Pauliina Saares, Suldaan Said Ahmed, 
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Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pil-
vi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 24
Jussi Chydenius, Eveliina Heinäluoma, Abdirahim Husu Hussein, Ville 
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vt Juvan aloite 29.01.2020
2 Lausunto 23.4.2020, Tasa-arvo toimikunta
3 Lausunto 3.3.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden vidtar åtgärder för att se till att könet inte behöver registreras på 
resekort och dessutom att alla blanketter och enkäter som staden an-
vänder ger de svarande möjlighet att välja ett könsneutralt alternativ 
när det är juridiskt möjligt.

Jämställdhetskommittén och samkommunen Helsingforsregionens tra-
fik (HRT) ombads ge utlåtanden med anledning av motionen. Utlåtan-
dena finns som bilagorna 2 och 3. Man har dessutom utrett ärendet till-
sammans med rättstjänsten vid stadskansliet samt enheten stadsforsk-
ning och statistik.
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Utgående från de mottagna utlåtandena och de utredningar som gjorts 
under beredningen har synpunkterna i motionen beaktats i såväl HRT:s 
biljettkontrollverksamhet som stadens statistikarbete och enkäter.

Hur personer kan identifieras på ett tillförlitligt, könsneutralt sätt är en 
fråga som staten ska avgöra i samband med utvecklandet av befolk-
ningsdatasystemet. Rapporten från arbetsgruppen som utrett förnyan-
det av personbeteckningen och administrationen av identiteter har 
överlämnats till finansministeriet 8.4.2020 (länk i bilagematerialet).

Arbetsgruppen föreslår att det från och med år 2027 ska införas en ny 
form av personbeteckning där personens ålder, födelsetid, kön eller 
annan information om personen inte avslöjas. Den nya formen av per-
sonbeteckning skulle efter en övergångsperiod ersätta de befintliga 
personbeteckningar som för närvarande används.

I stadens utlåtande till finansministeriet om arbetsgruppens slutrapport 
(borgmästaren 2.6.2020, 67 §) anses den planerade reformen vara nyt-
tig. Den kommer att genomföra den uppgiftsminimering som EU i data-
skyddsförordningen förutsätter. I vissa tjänster inom staden behövs det 
fortfarande information om personens ålder eller kön, men efter den fö-
reslagna ändringen skulle uppgifterna inte längre framgå av personbe-
teckningen.

Utlåtanden och utredningar

Jämställdhetskommittén

Jämställdhetskommittén stöder båda åtgärderna i motionen. Förekoms-
ten av en juridisk anteckning som anger kön på resekort kan orsaka 
oro och osäkerhet i servicesituationer för de invånare vars kön inte 
motsvarar det kön som antecknats i personbeteckningen. Enligt kom-
mittén skulle avlägsnandet av könsuppgifterna vara ett säkrare och me-
ra bestående medel än den i och för sig viktiga utbildningen av biljett-
kontrollanter.

Jämställdhetskommittén konstaterar vidare att man i många av stadens 
webbenkäter och andra enkäter fortfarande endast kan märka ut två 
könsalternativ. Genom att öka könsalternativen får man information om 
erfarenheter och servicebehov hos invånare av olika kön. Alla former 
av mångfald bör också beaktas inom hälso- och sjukvården.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

I sitt utlåtande konstaterar samkommunen HRT bland annat att man i 
kontrollsituationen förutom biljettens giltighetstid även försöker säker-
ställa att det personliga resekortet används av kortets rätta ägare. Bil-
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jettkontrollanterna möter dagligen flera situationer där en annan per-
sons personliga resekort missbrukas.

Det personliga resekortet innehåller information om ägarens personbe-
teckning. Könsuppgifterna finns inte registrerade på resekort eller i 
bakgrundssystemet för resekorten. Vid kontroll av resekort gör man 
den första bedömningen av huruvida kortet är i ägarens besittning uti-
från de ålders- och könsuppgifter som kontrollapparaten avläser från 
personbeteckningen. Det är viktigt att göra en snabb och så omfattan-
de första bedömning som möjligt eftersom kontrollresurserna är be-
gränsade. Om en bedömning av åldern och/eller könet antyder ett 
eventuellt missbruk, ombeds kunden att visa upp legitimation. Möjliga 
fall av missbruk är till exempel situationer där bekanta eller flera olika 
familjemedlemmar (förälder–barn, hustru–man osv.) använder samma 
personliga resekort i strid med reglerna. Att möta könsmångfald hör till 
det dagliga kontrollantarbetet och är en del av biljettkontrollantens yr-
kesskicklighet. Kontrollanter har utbildats bland annat av Seta.

HRT meddelar dessutom att man utreder möjligheten att föra in ett fo-
tografi i anknytning till resekortet, vilket skulle hjälpa kontrollanterna att 
snabbt identifiera ägaren av resekortet.

Stadens enkäter och blanketter

Det finns för närvarande ingen möjlighet att i befolkningsregistret regi-
strera sig som något annat än man eller kvinna. I praktiken är det där-
för än så länge nödvändigt att använda de traditionella klassificeringar-
na man och kvinna i all officiell befolkningsstatistik. I undersökningar 
har man däremot börjat ta större hänsyn till gruppen ”annat kön”.

Huvudprincipen i myndigheternas verksamhet är att endast den infor-
mation som faktiskt behövs för verksamheten i fråga ska användas. 
Detta innebär i praktiken att till exempel könsuppgifter (eller andra per-
sonuppgifter) inte används eller läggs fram om de inte faktiskt behövs 
för den aktuella verksamheten. För alla personuppgifter som samlas in 
måste behovet vara motiverat och även användningen av uppgifterna 
motiverad.

Det officiella statistiksystemet baserar sig starkt på könsklassificeringen 
i befolkningsregisteruppgifterna. En ändring av detta skulle kräva en 
ändring av lagstiftningen om befolkningsregistret samt en ändring av 
praxisen för registrering av uppgifter i befolkningsregistret.

Om staden i sin egen statistikverksamhet erbjöd en möjlighet också till 
ett tredje könsalternativ, skulle det säkerligen också uppstå praktiska 
situationer där myndigheternas uppgifter skulle strida mot varandra – 
det vill säga att en person enligt en myndighet skulle vara antingen 
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man eller kvinna och enligt en annan myndighet skulle vara av "annat 
kön".

I enkätbaserade datainsamlingar är det dock möjligt att vid behov avvi-
ka från klassificeringen man/kvinna. Detta har övervägts och även prö-
vats i vissa enkäter (t.ex. Helsingfors trygghetsundersökning och 
Helsingforsbarometern 2019), så det finns också preliminära erfarenhe-
ter om denna praxis.

Lagstiftningsaspekter

Europeiska unionens dataskyddsförordning iakttas i princip i all verk-
samhet där man använder sig av personuppgifter.

Enligt artikel 5.1 c i Europeiska unionens dataskyddsförordning ska 
personuppgifter vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i för-
hållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 
Enligt 5.1 d ska personuppgifterna vara korrekta och om nödvändigt 
uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att 
personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka 
de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).

Könsuppgifter ska inte i strid med dataskyddsförordningen samlas in el-
ler användas som personuppgifter i myndigheternas verksamhet. In-
samlingen eller användningen av uppgifterna ska uppfylla uppgiftsmi-
nimeringskravet. Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft har sta-
dens verksamhetsenheter förbättrat sin praxis i enlighet med detta.

Befogenheter

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Vt Juvan aloite 29.01.2020
2 Lausunto 23.4.2020, Tasa-arvo toimikunta
3 Lausunto 3.3.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Bilagematerial

1 HETU-uudistuksen loppuraportti

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 457

HEL 2020-001114 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kati Juvan aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 201
Den av ledamoten Ted Apter väckta motionen om en gemensam ka-
nal för servicebegäran för fastigheter

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ted Apter och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion en 
gemensam kanal för servicebegäran och felanmälan för stadens fas-
tigheter.

Stadsstyrelsen konstaterar att det sedan 15.1.2018 har varit möjligt att 
lämna in servicebegäran och felanmälan via en gemensam kanal på in-
ternet på adressen 
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html. På webb-
platsen har gjorts förbättringar i fråga om behandlingen av kvitteringar 
och för tillfället utförs arbete för att göra det lättare att hitta objekten. De 
användarvänligare sidorna för att lämna in felanmälan och servicebe-
gäran tas i bruk före utgången av året.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
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förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 458

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 153

HEL 2019-011104 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että vikailmoituksille ja hu-
oltopyynnöille on olemassa yhden luukun kanava. Vikailmoituksia ja 
huoltopyyntöjä on voinut 15.1.2018 alkaen jättää erillisen internetsivun 
kautta, jonka osoite on: 
https://www.buildercom.net/pyynnot/hki/hki_5f28g6k1.html. 

Kohteet on jaoteltu toimialoittain ko. sivustolle. Tällä hetkellä sivustolle 
ollaan tekemässä parannuksia kohteen löytymisen helpottamiseksi. 
Käyttäjäystävällisemmät sivut vikailmoitusten ja huoltopyyntöjen jättöön 
on käytössä vuoden loppuun mennessä.

Palvelupyynnöistä lähtee tällä hetkellä pyynnön jättäjälle kaksi kuittaus-
ta. Ensimmäinen silloin, kun pyyntö on tallennettu järjestelmään ja toi-
nen silloin kun työ on valmis. Myös palvelupyyntöjen kuittauksiin on tu-
lossa maaliskuun aikana muutoksia, siten että kuittaus pyynnön jättäjäl-
le lähtee aina kun pyynnölle tapahtuu jotain. Esim. työn hoitaja kom-
mentoi työn tilannetta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö: 310 31851

pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 202
Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om förbättring 
av regnbågsungdomarnas situation

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sandra Hagman och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden agerar aktivt för att öka välbefinnandet bland regnbågs-
ungdomarna. I motionen framförs ett flertal åtgärder bl.a. för att förbätt-
ra lokalerna, de anställdas färdigheter och de ungas delaktighet.

Stadsstyrelsen konstaterar att ungdomstjänsterna fortsätter med ut-
vecklingen av ungdomsarbetet som riktas till regnbågsungdomar och 
de anställdas färdigheter samt främjandet av regnbågsungdomarnas 
påverkansmöjligheter i samverkan med sina samarbetspartner. En re-
servering för detta finns i den nuvarande budgeten för kultur- och fri-
tidssektorn. Förbättringen av regnbågsungdomarnas situation har ock-
så blivit ett viktigt tema i ungdomsrådets verksamhet för att främja lika-
behandlingen.

I ungdomstjänsterna har man under de senaste åren systematiskt ut-
vecklat verksamhet som riktas till regnbågsungdomarna. Utvecklingen 
av de anställdas färdigheter och öppnandet av Happi Pride-lokalen år 
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2017 är resultat av ungdomscentralens likabehandlings- och jämställd-
hetsplan för åren 2014-2017. Vid ungdomstjänsterna har man inrättat 
en befattning för en ungdomsarbetare med regnbågsarbete som hu-
vudsyssla. Trygga lokaler och verksamhet utvecklas tillsammans både 
inom staden och med samarbetspartner. För olika åldersgrupper ord-
nas varje vecka mångsidig kamratverksamhet med låg tröskel i sam-
verkan med bl.a. Helsinki Pride -yhteisö ry och Sirkus Magenta. Ung-
domar leds till verksamheten t.ex. på initiativ av skolkuratorer och -
psykologer.

Då verksamhetscentret Happis verksamhet upphört fortsätter Happi 
Prides verksamhet i tillfälliga lokaler på Ungdomsgård Drumsö. Det är 
meningen att verksamheten flyttar till en permanent lokal på Richards-
gatan under sommaren eller hösten.

De anställdas färdigheter inom ungdomstjänsterna har utvecklats med 
hjälp av utbildningar och kamratinlärning. Bland utbildarna märks sak-
kunniga från bl.a. SETA rf, Helsinki Pride -yhteisö ry och Sirkus Magen-
ta samt ungdomstjänsternas egna anställda som har jobbat en längre 
tid med regnbågsfrågor. År 2019 har funktionella utbildningar startats 
för totalt sju enheter för ungdomsarbete, vilket är cirka en tredjedel av 
alla enheter. Avsikten är att utbildningarna fortsätter under år 2020 som 
fortsättningsutbildningar för enheterna som redan har deltagit och som 
grundutbildningar för nya enheter för ungdomsarbete. Dessutom ord-
nas en skräddarsydd grundutbildning för sakkunniga och ledningsgrup-
pen.

Inom fostrans- och utbildningssektorn har det ordnats verkstäder för lä-
rare och elev- och studentvårdens personal om mångformighet i fråga 
om kön och sexualitet. Regnbågsungdomarna har framfört att de ofta 
möter oavsiktlig diskriminering och trakasseri som beror på okunnighet. 
Nya utbildningar för lärarna planeras för det innevarande året för att 
hantera dessa utmaningar. Målet är att fram till slutet av år 2021 säkra 
att utbildningarna som ordnas för att öka regnbågssensitiviteten når ut 
till alla enheter. Likabehandlande sexualundervisning har också tagits 
upp som mål i ungdomsrådets verksamhetsplan.

I skolorna utarbetas för närvarande jämställdhets- och likabehandlings-
planer, i vilka nuläget kartläggs och några läroanstaltsspecifika utveck-
lingsmål väljs ut. Kartläggningarnas resultat ger information om hurda-
na former av utbildning och stöd det finns ett behov av. I samband med 
utarbetandet av planerna utnämner läroanstalterna minst en vuxen, 
som koordinerar jämlikhets- och likabehandlingsarbetet. Även regn-
bågsungdomarna kan kontakta den här personen.
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Under år 2020 samlas en arbetsgrupp för jämställdhet och likabehand-
ling bestående av sakkunniga som arbetar på skolorna och läroanstal-
terna. Dess uppgift är att ingripa i olägenheter som förekommer på 
läroanstalterna, utbilda anställda och säkerställa att alla inlärare har det 
bra och tryggt att vara. I det här sammanhanget granskas också läro-
medel, läroanstalternas lokallösningar, traditioner och praxis. Mångfal-
den bör beaktas såväl i vardagens gärningar och diskussioner som i de 
läromedel och blanketter som används. Ungdomsrådet har önskat att 
staden kommunicerar behovet att utveckla läromedlen till förlagen.

I fostrans- och utbildningssektorn har redan uppstått fungerande lös-
ningar utifrån regnbågsungdomarnas önskemål. T.ex. vid Stadin am-
matti- ja aikuisopisto har man i fråga om nya studerande slutat med 
namnupprop, så att de inte tilltalas med fel namn vid första mötet. Pa-
neldiskussioner för studerande och verkstäder för lärare har ordnats 
med temat jämställdhet, segregation och mångfald. Det är meningen 
att de fungerande lösningarna delas i hela sektorn och tas i bruk också 
på andra stadier.

Regnbågsungdomar styrs och uppmuntras att delta och påverka på 
många olika sätt. Ungdomarna som har deltagit i Happi Pride har delat 
information om regnbågsungdomarnas välbefinnande, önskemål och 
behov till ungdomsarbetare, ungdomsrådet och bl.a. till stadsfullmäkti-
geledamöter och andra beslutsfattare. Intresserade ungdomar visas 
också bland annat till uppdrag där de kan utöva inflytande. Ungdomar-
na i Happi Pride deltar i Setas ungdomskommitté och deras möjligheter 
att få sin röst hör i beslutsfattandet stöds. Ungdomstjänsterna följer 
forskningen som gäller regnbågsungdomarnas livsförhållanden och ut-
nyttjar informationen i utvecklingen av ungdomsarbetet.

Lokaler som är trygga för regnbågsungdomar var ett centralt utveck-
lingsobjekt både i skolorna och i ungdomsarbetet. Förverkligandet av 
tryggare lokaler kräver ordnande av tekniska lösningar (bl.a. toaletter 
utan könsindelning och separata toaletter). Dessutom behövs vetskap 
bland personalen om byggande av trygga lokaler och gemensam dis-
kussion om vad en trygg lokal betyder för varje ungdom.

Enligt ungdomsrådet är ungdomscentret Happi ett gott exempel på en 
lokal där en trygg lokal för regnbågsungdomar och alla ungdomars ge-
mensamma vistelse har kombinerats. Lokaler enbart för regnbågsung-
domar ger en möjlighet till gemenskap och kamratstöd. Med gemen-
samma lokaler garanteras i sin tur att regnbågsungdomarna inte isole-
ras eller fjärmas från andra ungdomar.

Fostrans- och utbildningssektorn har tillsammans med stadsmiljösek-
torn år 2018 tagit fram anvisningar för lokalplaneringen i skolor och 
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läroanstalter. Regnbågsungdomarnas behov har beaktats bl.a. genom 
att fastställa antalet könsneutrala toaletter och duschlokaler eller deras 
andel av alla lokaler. I fostrans- och utbildningssektorn ses tillgänglig-
heten av anvisningar över i alla enheter, och samtidigt säkras att läro-
anstalterna agerar enligt anvisningarna. Inom ungdomstjänsterna görs 
en utredning om ungdomslokalernas toaletter som lämpar sig för regn-
bågsungdomar och utifrån den bedöms behovet av fortsatta åtgärder.

Stadsstyrelsen har i ärendet fått utlåtanden från kultur- och fritids-
nämnden, ungdomsrådet och fostrans- och utbildningssektorn. Stads-
styrelsens 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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 462

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 30.3.2020

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa seuraavan lausunnon 
Sandra Hagmanin valtuustoaloitteesta sateenkaarinuorten tilanteen pa-
rantamiseksi: 

Aloitteen mukaan sateenkaarinuorista ja heidän hyvinvoinnistaan tulisi 
pitää erityistä huolta kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyöllä. Aloit-
teessa esitetään, että Helsinki lisää aktiivisia toimia sateenkaarinuorten 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää 
valtuustoaloitetta tärkeänä ja kannatettavana. 

Aloitteen mukaan opettajille tulee tarjota koulutusta seksuaalisuuden ja 
sukupuolten moninaisuudesta. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 
9.3.2020 Helsingin kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelman 
vuosille 2020–2021. Suunnitelmassa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
miala nimesi yhdeksi yhdenvertaisuutta edistäväksi toimenpiteekseen 
koulutuksen järjestämisen opettajille seksuaalisuuden ja sukupuolen 
moninaisuudesta sateenkaarisensitiivisyyden lisäämiseksi. Toimialalla 
on järjestetty oppilas- ja opiskelijahuollolle sekä opettajille työpajoja su-
kupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, mutta tavoitteena 
on vuoden 2021 loppuun mennessä vielä laaja-alaisemmin varmistaa, 
että koulutukset saavuttavat kaikki yksiköt toimialalla. 

Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa sekä ammatillisen kou-
lutuksen tutkinnon perusteissa nostetaan oppijan oman identiteetin va-
hvistaminen ja arvostaminen keskiöön. Opetussuunnitelmissa ja tutkin-
non perusteissa kouluja ja oppilaitoksia velvoitetaan sukupuolitietoi-
seen opetukseen sekä moninaisuutta arvostavien oppimisympäristöjen 
luomiseen. Velvoite sukupuolitietoisesta ja moninaisuutta arvostavasta 
opetuksesta koskee koko henkilöstöä ja kaikkea toimintaa kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Jotta jokainen oppija tunnistaisi itsensä niin oppimi-
sympäristöistä, oppimateriaaleista kuin puheestakin, tulee koulujen ja 
oppilaitosten kriittisesti tarkastella toimintaansa, käytänteitään ja oppi-
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materiaalejaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 
vuonna 2020 kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevistä asiantuntijo-
ista koostuva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä 
on puuttua esiintyviin epäkohtiin, kouluttaa työntekijöitä ja varmistaa, 
että kaikkien oppijoiden on hyvä ja turvallista olla. Tässä yhteydessä 
tullaan myös tarkastelemaan kouluissa ja oppilaitoksissa käytettävää 
oppimateriaalia, oppilaitosten tilaratkaisuja, traditioita ja käytänteitä. 
Moninaisuus on tarpeen huomioida niin arjen teoissa, keskusteluissa 
kuin käytettävissä lomakkeissakin. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee 
varmistaa, että jokaisella oppijalla on turvallinen ja hyväksytty olo.

Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta kaikessa toiminnassaan ja on sen saavuttamiseksi lanseeran-
nut helmikuussa Helvi-virtuaalivalmennuksen, jossa työntekijät johdate-
taan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskusteluihin, stereotypioiden 
haastamiseen ja syrjintään puuttumiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla Helvi-virtuaalivalmennus käydään läpi kaikissa työyhteisöis-
sä vuoden 2021 loppuun mennessä. Helvin lisäksi toimiala tekee tii-
vistä yhteistyötä Helsingin kaupungin ihmisoikeusverkoston, kaupungin 
muiden toimialojen ja järjestöjen kanssa. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa työstetään parhaillaan tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmia, joissa kartoitetaan nykytilaa ja valitaan kartoi-
tusten pohjalta muutama oppilaitoskohtainen kehitystavoite. Kartoitus-
ten tulokset antavat tietoa siitä, minkälaiselle koulutukselle ja tuelle on 
kouluissa ja oppilaitoksissa tarvetta ja tilausta. Lisäksi suunnitelmat tu-
ovat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset koko oppilaitoksen yhte-
iseen keskusteluun ja sitouttavat kaikki jäsenet konkreettisesti tarttu-
maan olennaisiin asioihin. 

Aloitteessa toivottiin koulujen ja oppilaitosten nimeävän oppijoille aikui-
sen, jonka puoleen kääntyä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(30.12.2013/1287) neljännessä pykälässä (yhteisöllinen opiskelijahuol-
to) velvoitetaan opiskeluhuollon kaikki toimijat edistämään oppijoiden 
hyvinvointia ja kodin ja koulun yhteistyötä. Laissa määritellään, että op-
pilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu yhteisön hyvinvoin-
nista. Peruskouluissa ja oppilaitoksissa tehtävien tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmien laadinnassa oppilaitokset nimeävät keskuu-
destaan vähintään yhden aikuisen, joka koordinoi tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuustyötä. Tämä opettaja toimii myös sateenkaarinuorille aikuise-
na, jonka puoleen voi kääntyä. Nimetyn aikuisen lisäksi opetushenkilö-
stölle korostetaan, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
on jokaisen tehtävä. Sateenkaarinuoret ovat tuoneet esiin kohtaavansa 
paljon tahatonta, tietämättömyydestä johtuvaa syrjintää ja häirintää. 
Näihin haasteisiin vastaamiseksi toimialalla suunnitellaan opettajille 
koulutuksia vuoden 2020 aikana toteutettavaksi. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee tiivistä yhteistyötä tilojen 
suunnittelussa kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Toimialat ovat 
laatineet yhteistyössä vuonna 2018 ohjeistuksen koulujen ja oppilaitos-
ten tilojen suunnitteluun ja yhteistyötä jatketaan uusien koulusuunnit-
teluohjeiden laatimisessa. Kouluille ja oppilaitoksille jaetussa oh-
jeistuksessa todetaan, että wc-tilat tulisi merkitä tarpeiden mukaan joko 
kaikki sukupuolineutraaleiksi tai sitten 1/3 tytöille, 1/3 pojille ja 1/3 su-
kupuolineutraaliksi tiloiksi. Lisäksi ohjeistuksen mukaan kouluista ja 
oppilaitoksista tulisi löytää 2–4 isompaa ja 1–2 pienempää suihkutilaa, 
joita ei merkitä sukupuolisymbolein. Suihkutilojen tilasuunnittelussa py-
ritään huomioimaan suihkujen sijoittaminen niin, että tilaan syntyy omia 
suihkunurkkauksia. Mikäli tarvetta on, suihkutiloihin voidaan lisätä puo-
liseiniä tuomaan lisää yksityisyyden suojaa. Toimialalla tarkistetaan oh-
jeistuksen saavutettavuus kaikissa yksiköissä ja varmistetaan, että op-
pilaitokset toimivat ohjeistuksen mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on syntynyt toimivia käytänteitä 
ja ratkaisuja sateenkaarinuorten tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Esi-
merkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat nostaneet 
esiin sukupuolisensitiivisen toiminnan merkityksen. Oppilaitoksessa on 
luovuttu nimenhuudosta uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa, jot-
tei oppijoita kutsuta ensitapaamisessa väärällä nimellä. Lisäksi opiske-
lijoille on järjestetty paneelikeskusteluja ja opettajille työpajoja tasa-
arvoon, segregaatioon ja moninaisuuteen liittyen. Näitä toimivia käytän-
teitä jaetaan toimialalaajuisesti ja otetaan muillakin asteilla käyttöön.

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.01.2020 § 17

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana. 
Helsingin nuorisopalvelut jatkavat sateenkaarevan nuorisotyön toteut-
tamista ja edelleen kehittämistä, henkilökunnan tietoisuuden ja osaa-
misen kehittämistä sekä sateenkaarevien nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien eteenpäinviemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän 
työhön on varauduttu toimialan nykyisessä talousarviossa.

Sateenkaareva työ Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa ja yhteistyö muiden to-
imijoiden kanssa
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Nuorisopalveluiden näkökulmasta aloite sateenkaarevan nuorisotyön 
edelleen kehittämisestä on tärkeä. Sateenkaarevien nuorten hyvinvoin-
nin edistämisessä nuorisotyöllä on tehtävänsä, joka on tunnistettu: 
Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmal-
lisesti kehitetty ja toteutettu sateenkaarevaa toimintaa nuorille. Tausta-
na kehittämistyössä on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014–2017, jossa asetettiin ta-
voitteita työlle. Esimerkiksi henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja 
sateenkaarevan Happi Pride -tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulos-
ta tästä. Vuosien 2018–2019 kehittämishankkeen jälkeen perustettiin 
myös sateenkaarevaa työtä päätoimisesti tekevä nuorisotyöntekijän 
vakanssi. Sateenkaareville nuorille turvallisia tiloja ja toimintaa kehite-
tään yhdessä kaupungin sisäisten kumppaneiden sekä yhteistyökump-
paneiden, kuten Helsinki Pride -yhteisö ry:n ja Sirkus Magenta ry:n 
kanssa. Toimintaa sateenkaarinuorille toteutetaan niin suomeksi, ruot-
siksi kuin englanniksi ja viestinnässä pyritään huomioimaan monikieli-
syys. 

Monipuolista, matalankynnyksen vertaistoimintaa on järjestetty viikoit-
tain eri ikäryhmille. Kerran viikossa on ollut tapaamisia 13–17-, 16–25- 
ja 18–25-vuotiaille. Viikoittaisia tapaamisia näiden lisäksi järjestetään 
myös erilaisilla painotuksilla kuten UngPride-iltoja, Sateenkaarisirkusta 
ja Gaymers’ nightia. UngPride-illat ovat suunnattu ruotsinkielisille 13–
25-vuotiaille sateenkaarinuorille. Sateenkaarisirkus tarjoaa mahdollisu-
uden liikkua ja harrastaa sirkusta matalalla kynnyksellä, turvallisessa 
ympäristössä. Sateenkaarisirkusta 13–25-vuotiaille ovat toteuttamassa 
Sirkus Magenta ry yhteistyössä sateenkaarevan nuorisotyön kanssa. 
Gaymers’ night kokoaa 16–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvia avoimiin peli-iltoihin PC-, konsoli- ja lautapelien paris-
sa kerran viikossa Pelikeskus Scoressa Oulunkylässä.

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä loppuvuonna 2019, Happi 
Pridessä toteutettu sateenkaareva toiminta jatkaa Ungdomsgård 
Drumsössä Lauttasaaressa. Työntekijät ovat tutustuneet nuorten kans-
sa uuteen tilaan yhdessä etukäteen ja toiminta jatkuu siellä vuoden 
2020 tammikuun alussa. Lauttasaaressa sijaitseva tila on väistötila, jos-
ta sateenkaareva toiminta siirtyy pysyvään tilaan Rikhardinkadulle 
kesän–syksyn 2020 aikana.

Nuorisopalveluiden sateenkaareva toiminta on 13–29-vuotiaille seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja poh-
tiville nuorille. Ungdomsgård Drumsön sateenkaarevassa kohtaus- ja 
oleskelutilassa nuoret voivat nauttia kupillisen kuumaa, jutella ja pelail-
la, olla rennosti mukavassa seurassa tai osallistua ohjattuun teemalli-
seen toimintaan. Joka toisena maanantaina on tarjolla kaksikielinen ta-
paaminen 18–29-vuotiaille (alkaen 13.1.), keskiviikkoisin on ilta 16–25-
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vuotiaille (8.1.20 alkaen), torstaisin kokoontuu ruotsinkielinen UngPride 
13–25-vuotiaille (alkaen 9.1.) ja joka toinen perjantai on ilta 13–17-
vuotiaille (alkaen 10.1.). Gaymers’ night jatkaa toimintaansa kerran vii-
kossa 16–25-vuotiaille nuorille peli-illoissa. Lisäksi sateenkaarevaa to-
imintaa toteutetaan vuonna 2020 eri alueilla, kuten Vesalassa, Malmilla 
ja Vuosaaressa. Kesällä sateenkaareva nuorisotyö osallistuu Helsinki 
Pride- yhteisö ry:n järjestämään Pride-viikkoon, toteuttamalla monipuo-
lista ohjelmaa osana Nuorten Pride-viikkoa. Monipuolinen ja eri alueilla 
toteutettava toiminta mahdollistaa nuorten osallistumista myös lähellä 
omaa asuinpaikkaa.

Nuorisopalvelut toteuttaa sateenkaarevaa nuorisotyötä yhteistyössä er-
ityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja ter-
veystoimialan kanssa. Nuoria ohjataan sateenkaarevaan nuorisotyöhön 
esimerkiksi kouluista kuraattorien ja psykologien toimesta. Nuorten 
kanssa toimivia ammattilaisia myös konsultoidaan ja ollaan mukana 
koulujen ja oppilaitosten tapahtumissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin 
sekä muihin kaupungin ja järjestöjen palveluihin tehdään palveluoh-
jausta.

Sateenkaarevien nuorten kuuleminen

Nuorisopalveluiden sateenkaarevassa työssä ohjataan ja kannustetaan 
nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan monin tavoin. Happi Pridessä 
mukana olevat nuoret ovat jakaneet tietoa sateenkaarevien nuorten 
hyvinvoinnista, heidän toiveistaan ja tarpeistaan nuorisotyöntekijöille, 
Helsingin nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupungin valtuutetuille sekä 
muille vaikuttajille. Nuoret ovat saaneet nuorisotyöntekijöiltä tukea 
vaikuttamistoimintaan nuorten esiin nostamissa asioissa. Nuoret ovat 
olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa sateenkaariaiheista Normiton-
podcastia yhteistyössä Signaalimedian kanssa. Nuorten äänen kuulu-
miseksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä edelleen nuorisoneu-
voston sekä Nuorten ääni- toimituksen kanssa em. asioihin vaikuttami-
sessa. Myös toiminta vuosittaisen Nuorten Pride-viikon aikana mahdol-
listaa nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuori-
sopalvelut myös seuraa sateenkaarevien nuorten elinoloihin liittyvää 
tutkimusta ja hyödyntää tietoa nuorisotyön kehittämisessä.

Vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun vaikuttami-
sen pariin. Happi Priden nuoria on mukana Setan nuorisotoimikunnas-
sa ja heitä tuetaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia saada äänensä 
kuuluviin ja vuoropuheluun päätöksenteossa. Esimerkiksi UngPriden 
aktiivinuoret ovat tehneet aloitteen sateenkaarevasta tilasta vuonna 
2017.

Sateenkaareville nuorille turvallisempia tiloja
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Sateenkaareville nuorille turvalliset wc-tilat ja laajemminkin jokaisen 
nuoren turvallisen osallistumisen mahdollistavat tilat ovat keskeinen 
kehittämisen kohde nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi ilman sukupuoli-
merkintää olevien ja erillisten wc-tilojen, järjestämistä. Lisäksi tarvitaan 
henkilökunnan tietoisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta; yhteistä 
keskustelua siitä, kuinka pyritään lisäämään inkluusiota ja pystytään 
huomioimaan kaikkien käyttäjien tarpeita paremmin - mitä jokaiselle 
nuorelle turvallinen tila tarkoittaa. 

Nuorisopalveluissa on jo nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä kartoituksessa vuonna 2013 nouss-
ut nuoriso-ohjaajien tarve osaamisen kehittämiseen sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamisesta ja sateen-
kaarevasta nuorisotyöstä. Osaamisen kehittämistä on toteutettu niin 
koulutuksin kuin vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet 
mm. SETA ry:n, Helsinki Pride -yhteisö ry:n (aiemmin HeSeta ry) ja 
Sirkus Magenta ry sekä nuorisopalveluiden omat sateenkaarevassa 
työssä pidempään toimineet työntekijät. 

Henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi on käynnistetty vuonna 2019 
yhteensä seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle yksiköi-
stä perehdytystä ja koulutusta sateenkaarevasta nuorisotyöstä. Toi-
minnallisissa koulutuksissa hyödynnetään sosiaalisen sirkuksen mene-
telmiä, sateenkaarevan nuorisotyön kohderyhmän tuntemusta ja nuor-
ten omia kokemuksia. Koulutukset toteuttaa Sirkus Magenta ry ja 
Helsingin kaupungin sateenkaareva nuorisotyö. Koulutuksia pyritään 
jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksella jo mukana olleiden seitse-
män nuorisotyöyksikön henkilökunnalle sekä uusille nuorisotyöyksiköil-
le peruskoulutuksena. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus asi-
antuntijoille ja johtoryhmälle. Työyhteisöjen yhteiset koulutukset antavat 
hyvän pohjan sateenkaarinuorten kohtaamiselle sekä turvallisempien ti-
lojen luomiselle.

Nuorisopalveluissa tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaareville nu-
orille sopivista wc-tiloista keväällä 2020 ja arvioidaan sen pohjalta jat-
kotoimenpiteet.

Käsittely

28.01.2020 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Mika Ebeling: Lautakunta päättää palauttaa vastauksen uudelleen val-
misteltavaksi siten, että vastauksessa tunnistetaan se, mitä negatiivisia 
vaikutuksia SETAn toiminnalla on ihmisten kokeman sukupuolidysfori-
an määrään ja siitä vapautumiseen ja miten keskuudessamme on 
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kasvava määrä ihmisiä, jotka ovat SETAan luottaen aiheuttaneet kor-
jaamatonta vahinkoa keholleen.

Mika Ebelingin palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Ebeling jätti asiaan eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla: 

Suurin osa sukupuolidysforiasta kärsivistä lapsista vapautuu dysforias-
ta puberteetin myötä. Siksi ns. blokkerihoitojen ajaminen on omiaan 
jumittamaan nuoria tähän ongelmaan, jonka puberteetti hoitaisi valtae-
nemmistöltä pois. Kaupungin tulee tunnistaa, miten ongelmallista on 
tehdä yhteistyötä SETAn kanssa, joka pyrkii ajamaan blokkerihoitoja. 
SETAn kritiikitön myötäily on kaupungille turmiollista ja varsin toden-
näköisesti johtaa siihen, että moni ihminen joutuu elämään loppuelä-
mänsä lääkeriippuvuudessa ja hormonihoidon tuottamassa terveys-
riskissä. Pahimmassa tapauksessa esimurrosiässä tehdyt päätökset 
saattavat johtaa hyvin nuorena tapahtuvaan sterilisaatioon. Huomatta-
va osa dysforiaa kokevista nuorista kuuluu haavoittuviin ryhmiin, heillä 
on autismia, mielenterveysongelmia, syömishäiriöitä ja sosiaalisia ong-
elmia. Viranomaisten tulisi tehdä kaikkensa ehkäistäkseen dysforiaa. 
Dysforiaa ei tule pitää normaalina asiana, jota opetustoimi rohkaisee. 
Tulisi kuulla myös niitä ihmisiä, jotka kokevat joutuneensa SETAn har-
haanjohtamiksi ja jotka nyt katuvat niitä peruuttamattomia päätöksiä, jo-
ita silloin tekivät.

14.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi
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§ 203
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om politisk 
ungdomsverksamhet i stadens lokaler

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Amanda Pasanen och 21 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden utreder möjligheten att etablera gemensam praxis för 
partipolisk ungdomsverksamhet i skolor och i stadens övriga lokaler för 
att främja ett aktivt medborgarskap bland unga.

Stadsstyrelsen konstaterar att stödet till ungdomarnas aktivitet och 
verksamhet som sker på egna villkor utvecklas under det innevarande 
året. Målet ingår i ungdomstjänsternas resultatkort. Under året sam-
manställs en tydlig tjänstemeny för ungdomsverksamhet som sker på 
egna villkor och anställda inom ungdomsarbetet utbildas så att de kan 
stöda dylik verksamhet och aktivitet.

Ungdomsrådet har i sitt utlåtande konstaterat att synligheten av både 
partipolitisk verksamhet och partipolitiskt obunden verksamhet i sta-
dens lokaler och skolor är väsentlig med tanke på främjandet av demo-
kratifostran och det aktiva medborgarskapet. Att göra alla befolknings-
gruppers åsikter hörda är en viktig del av demokratin.
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Då den partipolitiska verksamheten syns i skolor och i stadens övriga 
lokaler behövs tydliga och gemensamma spelregler. Stadsstyrelsen har 
20.8.2018, § 505, godkänt principerna för invånarbruk av stadens loka-
ler, enligt vilka lokalerna i omfattande utsträckning är tillgängliga för 
medborgarsamhället och den tredje sektorn. I användningen av loka-
lerna följs öppenhet och jämlikhet. Om verksamheten förbättrar delta-
gandemöjligheterna, trivseln eller den sociala sammanhållningen i om-
rådet, är användningen avgiftsfri. I beslutet finns också riktlinjer för an-
vändningen av stadens lokaler för parti- och valevenemang. Principer-
na gäller också politiska ungdomsorganisationer och politisk ungdoms-
verksamhet som sker på egna villkor.

Sektorerna kan dessutom besluta om egna riktlinjer för invånarbruk. 
Ungdomstjänsterna har fattat beslut om fördelningsprinciperna för sina 
lokaler så att Helsingforsungdomarnas verksamhetsgrupper och ung-
domsorganisationerna är på andra plats i kön genast efter verksam-
hetsställets egen verksamhet. Politiska ungdomsorganisationer be-
handlas likvärdigt med andra ungdomsorganisationer. Fostrans- och 
utbildningssektorn har fastställt principer för uthyrning av läroanstalter-
nas lokaler för invånarbruk. Med undantag av idrottslokaler kan före-
ningar, klubbar, organisationer, privata personer och företag fritt boka 
läroanstalternas lokaler i bokningssystemet. Det här gäller också parti-
politisk ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidssektorn ansvarar för 
bokningen av skolornas idrottslokaler i enlighet med de av idrottstjäns-
terna fastställda principerna.

En väsentlig uppgift för ungdomstjänsterna är att främja verksamhets-
förutsättningarna för ungdomsorganisationer och -grupper som är verk-
samma i staden och för ungdomarnas samhälleliga deltagande. Utöver 
lokaler erbjuds också mycket annat stöd till ungdomarnas medborgar-
verksamhet. Många organisationer där ungdomarna deltar aktivt inom 
medborgarinflytandet stöds med verksamhets- och projektbidrag. Verk-
samhets- och anställningsbidrag beviljas också till partipolitiska ung-
domsorganisationer i Helsingfors. Samarbete med politiska ungdoms-
organisationer har förts i decennier bl.a. för att öka valdeltagandet och 
för att göra det kommunala systemet för beslutsfattande bekant.

Systemet för beslutsfattande, det samhälleliga påverkandet och demo-
kratifostran behandlas mångsidigt i skolornas läroplaner och i grunder-
na för examina. Inom den grundläggande utbildningen är målet att 
främja välbefinnandet, demokratin och det aktiva aktörskapet i med-
borgarsamhället. Inlärarna erbjuds möjligheter att öva interaktionsfär-
digheter och stärka delaktigheten. I gymnasierna studeras demokrati-
fostran och det politiska beslutsfattandet särskilt inom ämnet samhälls-
lära, där frågorna kretsar kring bl.a. de nationella och samhälleliga sy-
stemen och påverkandet i dem. De studerande uppmuntras att delta 
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och påverka och att stärka den sociala sammanhållningen. Inom den 
yrkesinriktade utbildningen ingår aktivt medborgarskap och samhällelig 
påverkan i delar av de gemensamma examina.

Helsingforsungdomarna kan träna samhälleligt beslutsfattande och på-
verkande också utanför läroplanerna. Elev- och studentkårerna beslu-
tar årligen om s.k. Krut-medel, som är pengar som reserveras för elev- 
och studentkårens eget bruk. Budgetering per område tränas i Krut-
Budgeten, och alla som har fyllt 12 år kan också delta i OmaStadi-
omröstningen. Vartannat år väljer de 13–17-åriga Helsingforsungdo-
marna bland sig 30 ledamöter till ungdomsrådet, vars representanter 
har närvaro- och yttranderätt i sektornämnderna. Via ungdomarnas ini-
tiativsystem kan ungdomarna lämna in sina önskemål och ställningsta-
ganden till stadens beslutsfattare.

I sina utlåtanden har ungdomsrådet påpekat att även påverkansgrup-
per utanför partifältet är en viktig del av demokratin. Då den politiska 
verksamheten förs till skolorna bör man se till att olika slags medbor-
garorganisationer eller andra grupper utanför partifältet inte blir diskri-
minerade. Skolor och stadens andra lokaler kan erbjuda ungdomarna 
en möjlighet att skapa en uppfattning om världen och den framtid de vill 
leva i. Då politisk verksamhet tas in i stadens lokaler måste det ske på 
likvärdiga grunder utan att diskriminera olika politiska grupper och så 
att stadens värderingar respekteras.

Stadsstyrelsen har i ärendet fått utlåtanden från kultur- och fritids-
nämnden, fostrans- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet. 
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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
2 Nuorisoneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 468

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 43

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Amanda 
Pasasen valtuustoaloitteesta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edi-
stämiseksi:

Valtuustoaloitteessa nostettiin esiin tärkeä asia nuorten aktiivisen kan-
salaisuuden edistämisestä. Päätöksentekojärjestelmää ja yhteiskunnal-
lista vaikuttamista käsitellään monipuolisesti opetussuunnitelmissa ja 
tutkinnon perusteissa. Lisäksi nuoria ohjataan aktiivisuuteen avaamalla 
erilaisia vaikuttamisen kanavia helsinkiläisille nuorille.

Aloitteessa pyydettiin selvitystä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta pu-
oluepoliittiselle toiminnalle Helsingissä. Helsingin kaupunginhallitus on 
laatinut (20.8.2018, 505 §) kaupungin tilojen asukaskäytölle periaatteet. 
Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on määritelty, miten ja 
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millä periaatteilla toimialan oppilaitosten tilat ovat opetuksen ulkopuoli-
sella ajalla asukkaiden vuokrattavissa.

Demokratiakasvatus opetussuunnitelmissa ja tutkinnon perusteissa

Demokratiakasvatus sisältyy perusopetuksen ja lukion opetussuunni-
telmiin sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston tutkinnon perusteisiin. Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) asetetaan yh-
deksi opetuksen tavoitteeksi hyvinvoinnin, demokratian ja aktiivisen to-
imijuuden edistäminen kansalaisyhteiskunnassa. Opetuksessa tulee 
tarjota oppijoille mahdollisuuksia harjoitella vaikuttamisen taitoja ja va-
hvistaa jokaisen oppijan osallisuutta. Perusopetuksen yhtenä laaja-
alaisena tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan kouluyhteisön ja 
yhteiskunnan asioista. Demokratiakasvatukseen liittyviä asioita tutki-
taan usean oppiainesisällön kautta.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan osallisuus ja 
demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiivi-
seen kansalaisuuteen. Helsingin lukioissa opiskelijoita kannustetaan 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja 
opiskelijat ovat mukana esimerkiksi oppilaitoksen erilaisissa työryh-
missä. Demokratiakasvatus ja poliittiseen päätöksentekoon perehtymi-
nen sisältyy lukion opetussuunnitelman perusteissa erityisesti yhte-
iskuntaopin opiskeluun, jossa käsitellään esimerkiksi valtiollisia ja yhte-
iskunnallisia järjestelmiä ja niissä vaikuttamista. Demokratiakasvatusta 
toteutetaan myös muissa oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä opetussuunnitelmassa de-
mokratiakasvatuksen keskeinen osa ovat myös valinnaiset Aktiivipolku-
opinnot, joiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä aktiivi-
siksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Aktiivipolku-
kursseilla opiskelijat oppivat osallistumista ja vaikuttamista eri tasoilla: 
lukion toiminnassa, lähiympäristössä ja Helsingissä. Aktiivipolku-
opintojen osaamista voi hankkia myös oppilaitoksen ulkopuolella va-
paa-ajalla tai harrastus- ja järjestötoiminnan kautta. Opetussuunnitel-
man mukaan opintojen tavoitteena on muun muassa se, että opiskelija 
oppii ottamaan osaa päätöksentekoon ja tekemään aloitteita sekä toi-
mimaan muiden opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyön rakentaja-
na.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että käynnissä oleva lu-
kion opetussuunnitelmauudistus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia lukio-
opiskelijoiden demokratiakasvatuksen vahvistamiseen entisestään. Yh-
tenä laaja-alaisen osaamisen taitona opetussuunnitelman perusteissa 
on yhteiskunnallinen osaaminen, johon sisältyy demokratiakasvatus. 
Uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä on mahdollista suunni-
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tella esimerkiksi oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja, joissa toteutuu 
demokratiakasvatuksen näkökulma. 

Ammatillisessa koulutuksessa yhteisissä tutkinnon osissa on yhteis-
kunnassa ja kansalaisena toimiminen -tutkinnon osa, joka on pakolli-
nen. Tutkinnon osassa hankittavaan osaamiseen kuuluvat esimerkiksi 
aktiivisena kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
tavat. Valinnaisissa osaamistavoitteissa syvennetään yhteiskunnallisen 
vaikuttamista osaamista, ja tavoitteena on muun muassa se, että opis-
kelija seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa ja hakee tietoa yhteis-
kunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista. Paikallisina yhteiskunnassa 
ja kansalaisena toimimisen valinnaisina osaamistavoitteina on Stadin 
ammatti- ja aikuisopistossa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisu-
us, jonka tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden aktiivisiksi kan-
salaisiksi kasvamista. Paikallisissa valinnaisissa osaamistavoitteissa 
opiskelija voi perehtyä esimerkiksi järjestössä tai muussa vaikuttamis-
organisaatiossa toimimiseen.

Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen onkin sisällytetty opetussuunni-
telmien ja tutkinnon perusteiden tavoitteiksi. Kasvatus- ja koulutuslaut-
akunta kuitenkin muistuttaa, että opetuksen tulee olla oppilaitoksissa 
puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Oppijat aktiivisina toimijoina

Helsinkiläisnuoret harjoittelevat yhteiskunnallista päätöksentekoa, vaik-
uttamista ja osallisuutta monipuolisesti. Kaikki oppijat kuuluvat oppilas- 
tai opiskelijakuntaan, jota edustaa useimmiten oppilas- tai opiskelija-
kunnan hallitus. Jokainen oppilas- ja opiskelijakunta saa vuosittain 
päättää ns. Ruuti-rahasta, joka on oppilas- ja opiskelijakunnan omaan 
käyttöön varattua rahaa. Alueellista budjetointia harjoitellaan RuutiBud-
jetissa, jota koordinoidaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi 
nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa helsinkiläisiin Nuorten Ääni -
toimituksen kautta. Joka toinen vuosi 13–17-vuotiaat helsinkiläisnuoret 
valitsevat keskuudestaan 30 edustajaa nuorisoneuvostoon. Nuoriso-
neuvoston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakun-
nissa. Nuorten aloitejärjestelmän kautta nuoret pääsevät jättämään toi-
veitaan ja kannanottojaan matalalla kynnykselle kaupungin päättäjille. 
OmaStadi-äänestyksessä kaikki helsinkiläiset saavat ehdottaa paran-
nusehdotuksia kaupungille ja näistä 12-vuotiaat ja vanhemmat saavat 
äänestää, mihin kaupungin helsinkiläisille tarkoittama budjetti jaetaan. 

Osallisuus on kaiken toiminnan ytimessä Helsingissä ja yhtenä keskei-
senä opetuksen ja koulutuksen tavoitteena. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalla ymmärretään, että muutokseen tarvitaan kaikkia ja oppi-
jat on otettava mukaan tavoitteiden asettamiseen ja niiden eteen työs-
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kentelemiseen. Oppilaitoksissa on paljon käytäntöjä, joissa oppijat ovat 
monilla eri tavoilla osallisina oppilaitoksen toiminnassa. Oppilaitoksissa 
laaditaan kolmen vuoden välein tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telmat, joiden toteutumista tarkistetaan vuosittain. Suunnitelmien yti-
messä on osallisuus, jonka kautta oppijoiden sitoutuneisuus opiskeluun 
ja yhteisöön vahvistuu. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö edellyttää ko-
ko yhteisön aktiivisuutta ja suunnitelmien tarkistuksessa ja uusien laa-
dinnassa oppijat ovat aktiivisina toimijoina mukana. Osallisuus on 
keskeistä myös kiinnostuksen heräämisessä yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen. Kun oppilaitoksissa nuoret ovat aktiivisia oman oppimisensa 
ohjaamisessa, he haluavat ottaa kantaa ja vaikuttaa ympäröivään yhte-
iskuntaan.

Sekä perusopetuksessa että toisella asteella on erilaisia työryhmiä, jo-
issa oppijat suunnittelevat ja kehittävät oppilaitoksen käytänteitä ja toi-
mintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa useissa ai-
neissa nostetaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aktiiviseksi, yritte-
liääksi kansalaiseksi kasvaminen keskiöön. Tiedollisen perustan lisäksi 
opetuksessa korostetaan toimijuuden merkitystä ja aktiivista vaikutta-
mista. Oppilaitoksissa on käytössä erilaisia osallisuuden ja vaikuttami-
sen kanavia. Oppijat voivat vaikuttaa kouluruokaan ruokaraadeissa, 
suunnata päätöksiä kestävän kehityksen mukaisiksi esimerkiksi eko-
tiimeissä ja ympäristöraadeissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan halli-
tuksissa harjoitellaan päätöksentekoa ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi 
koulut ja oppilaitokset hyödyntävät paljon eri ammattiryhmiä osana yh-
teiskunnassa vaikuttamista. Oppilaitoksissa järjestetään vaalipaneeleja, 
asiantuntijavierailuita, retkiä, väittelyitä ja keskustelutilaisuuksia. Oppi-
jat ilmaisevat ajatuksiaan mielipidekirjoituksilla ja järjestävät mielenoso-
ituksia tärkeiksi kokemistaan asioista. Oppijoille pyritään mahdollisim-
man monipuolisesti tuomaan esiin erilaisia tapoja vaikuttaa ja tuoda 
esiin omia ajatuksia. Oppilaitoksilla on myös käytäntöjä, joissa oppijoita 
tuetaan osallistumaan lähiympäristönsä toimintaan ja myös viemään 
hyvää muille. 

Helsinkiläisnuoret on otettu aktiivisesti mukaan lukion uudistuvan ope-
tussuunnitelman (LOPS2021) kehitystyöhön. Nuorten osallisuus näh-
dään keskeisenä ja heidän äänensä pyritään eri tavoin saamaan kuu-
luviin. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijat ovat mukana johto-
ryhmän toiminnassa ja esimerkiksi opinto-ohjauksen suunnitelman te-
ossa. Lisäksi oppijat olivat voimakkaasti mukana kiusaamisen vastai-
sen ohjelman (KVO13) laadinnassa ja sen jalkauttamisessa.

Tilojen käytön periaatteet

Tilojen käyttöperiaatteista on tehty niin kaupunkitasolla kuin toimialata-
sollakin päätökset. Helsingin kaupunginhallitus on laatinut (20.8.2018, 
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505 §) tilojen asukaskäytölle yhteiset periaatteet. Periaatteissa linja-
taan, miten tilojen käytössä tulee noudattaa avoimuutta ja tasapuolisu-
utta. Toimialatasolla kaupunginhallituksen periaatteissa linjataan, että 
kaupungin tilojen on oltava kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden käytettävissä tilojen normaalin käyttöajan ulkopuolella. 
Mikäli toiminta kaupungin tiloissa lisää alueen osallistumismahdollisu-
uksia, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä, on tilojen käyttö maksutonta. 

Helsingin kaupunginhallituksen päätöksessä linjataan puolue- ja vaaliti-
laisuuksiin tarkoitetusta tilojen käytöstä. Päätöksessä korostetaan, mi-
ten yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista 
peritään maksu. Kaupungin tilojen samaa toimipistettä voi vuokrata 
samalle poliittiselle toimijalle vain yhden kerran omaa vaalitilaisuutta 
varten. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on laadittu ohjeet tilojen asu-
kaskäytöstä. Muiden kuin liikuntakäyttöön tarkoitettujen tilojen käyttö-
vuoroja voivat varata Timmi-järjestelmän kautta seurat, järjestöt, yksity-
iset henkilöt ja yritykset. Oppilaitosten tilat on varattu oppilaitosten 
käyttöön klo 8–17, jonka jälkeen liikuntatilojen varauksesta vastaa kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimiala ja muut tilat ovat asukkaille varausjärjes-
telmästä vapaasti varattavissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa valtuustoaloitteessa esitet-
tyä selvityksen tekemistä yhtenäisten käytäntöjen luomisesta puoluepo-
liittiselle toiminnalle kaupungin tiloissa ja kouluissa nuorten aktiivisen 
kansalaisuuden edistämiseksi. Tämä tukisi nuorten vaikuttamista ja 
osallisuutta sekä aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889

heidi.halkilahti(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.02.2020 § 39

HEL 2019-011887 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 
Aloitteen ajatus demokratiakasvatuksen vahvistamisesta on kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kannatettava. Myös enti-
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stä selkeämmät ja paremmin tunnetut yhteiset pelisäännöt ja käytänte-
et puoluepoliittisten toimijoiden näkymisestä kouluissa ja muissa kau-
pungin tiloissa tarvitaan.  Näiden sääntöjen laatimisessa tulee kuitenkin 
huomioida kaupungin eri toimintojen erilaiset tarpeet sekä näitä toimin-
toja ohjaava erillislainsäädäntö, kuten nuorisolaki ja sen kunnan nuori-
sotyölle asettamat tavoitteet ja velvoitteet.  

Toteuttaessaan nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee 
luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja nuorisotoiminnalle järjestämällä nuo-
rille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoi-
mintaa. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan laissa nuorten omaehtoista to-
imintaa. Nuorisotyöllä puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäi-
stymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Nuorisolain lisäksi 
myös kuntalaki velvoittaa kuntia huolehtimaan asukkaiden osallisuu-
desta. Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttä-
jillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunnanvaltu-
uston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumis-
mahdollisuuksista.

Voimassa olevan Helsingin kaupunkistrategian mukaan tasavertaisten 
mahdollisuuksien luomiseksi kaupunki varmistaa, että sen tiloja on hel-
ppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. 
Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansa-
laistoimintaan helpotetaan. Kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki tu-
kee asukkaiden ja yhteisöjen alueellista oma-aloitteellisuutta ja yhte-
istoimintaa. Kaupungin tilojen asukaskäytön pohjana olevat arvot ovat 
asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisu-
us, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrit-
täjämyönteisyys. Kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tulee olla 
edellä mainittujen arvojen mukaista ja tilojen käyttöä edistetään edellä 
mainittujen arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se 
on mahdollista.

Helsingin kaupunkihallitus on päättänyt 30.8.2018, että pääsääntöisesti 
kaupungin toimialojen tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella 
kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin käytettävissä. Maksuton-
ta kaupungin tilojen käyttöä on päätöksen mukaan kaupungin oma toi-
minta, koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien toi-
minta, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen 
järjestö- ja kansalaistoiminta, kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivis-
mi, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen peru-
sopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.

Päätöksen mukaan kukin toimiala päättää omista asukaskäyttöön liitty-
vistä linjauksistaan. Pääsäännön tulee kuitenkin eri toimialoilla olla, että 
tilat ovat varsinaisen käyttöajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja 
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kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Kukin toimiala päättää 
palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liit-
tyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytön periaatteet pohjautuvat 
nuorisolakiin ja Helsingin kaupungin yleisiin linjauksiin tilojen käytöstä. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 
2.12.2019 nuorisopalvelujen tilojen maksuttoman käytön ja käyttövuo-
rojen jakoperusteet vuodelle 2020. Jakoperusteet ovat priorisointilin-
jauksia, eli järjestyksessä edellä oleva toiminta menee järjestyksessä 
myöhemmin olevan toiminnan edelle, jos varausta on tekemässä 
samalle ajalle kaksi eri toimijaa. Jakoperusteiden järjestys on: 1. Toimi-
paikan oma toiminta, 2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja nuori-
sojärjestöt, 3. Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki, 4. Helsingin 
kaupungin toimialat. Lisäksi lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen 
perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotoutta-
mista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on 
maksutonta. Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä 
poliittisia nuorisojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuoriso-
järjestöjen kanssa.

Tiloja varataan suoraan nuorisotyön yksiköistä, sekä pieneltä osin 
myös Varaamon kautta. Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön 
toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimi-
paikan nimetty henkilö. Yksiköiden esimiehille ja vastaaville ohjaajille 
on järjestetty valmennus, jossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi ha-
kulomakkeet, aikataulut, maksuryhmittely ja se, miten käyttäjäryhmiä 
painotetaan. Tällä myös pyrittiin siihen, että eri yksiköissä noudatetaan 
vuorojen osalta samoja periaatteita.

Nuorisopalvelukokonaisuuden keskeisenä tehtävänä on edistää kau-
pungissa toimivien nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmien toimintaedel-
lytyksiä sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen 
keinoja. Tilojen lisäksi nuorten kansalaistoiminnalle tarjotaan paljon 
muutakin tukea. Yksi merkittävä tukimuoto ovat avustukset. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö vastaa valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukemi-
sesta ja kunnat tukevat paikallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Nuori-
sopalvelukokonaisuuden avustustoimintaa ohjaavat Helsingin kau-
pungin avustusohje ja nuorisojaoston hyväksymä nuorisoyhdistysten 
avustusohjesääntö. Lähtökohtana on, että yhdistyksiä on kohdeltava 
tasapuolisesti. Avustuksella on tarkoitus avustaa, eikä ylläpitää toimin-
taa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa 
toimintojensa toteuttamiseksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämisek-
si on myös se, että avustettava toiminta tukee nuorisopalvelujen toimin-
ta-ajatusta. 
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Avustuksia myönnetään nuorisopalvelukokonaisuudessa sekä toiminta-
avustuksien että projektiavustuksien muodossa. Projektiavustuksiin si-
sältyy Sponssi-avustus, jolla tuetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä. 
Sponssi on joustava avustusmuoto, joka ei vaadi rekisteröitymistä yh-
distykseksi. Nuorisopalvelukokonaisuuden muita avustuksia voivat ha-
kea nuorisoyhdistykset. Toiminta- ja projektiavustuksin tuetaan monia 
järjestöjä, jossa nuoret toimivat aktiivisesti kansalaisvaikuttamisen ken-
tällä. Lisäksi nuorisopalvelujen avustuksiin sisältyy palkkausavustus, jo-
ta saavat järjestöt linjataan kolmen vuoden välein tapahtuvan hakijajär-
jestöjen laajan arvioinnin perusteella. 

Nuorisopalvelukokonaisuus tukee myös puoluepoliittisia nuorisojärje-
stöjä eri tavoilla. Vuodelle 2019 nuorisojaoston avustusmäärärahoista 
myönnettiin helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille 
palkkausavustuksina 127 810 euroa joka on 17,51 % palkkausavustus-
ten kokonaismäärärahoista. Toiminta-avustusta näille järjestöille myön-
nettiin 36 650 euroa, joka on 3,80 % toiminta-avustuksen kokonais-
määrärahoista. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat olleet nuorisoasiain-
keskuksen kumppaneita vuosikymmenien ajan. Viime vuosina yhteistyö 
on monipuolistunut. Yhteistyötä tehdään äänestysaktiivisuuden lisää-
miseksi, kunnallisen päätöksentekojärjestelmän tutuksi tekemiseksi se-
kä erilaisten politiikkaa tutuksi tekevien tapahtumien järjestämisessä 
kouluissa. Järjestöt ovat myös aktiivisesti osallistuneet nuorisopalvelui-
den järjestämiin tapahtumiin ja seminaareihin. Lisäksi nuorisopalvelu-
kokonaisuus on järjestänyt poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa yhdes-
sä vaalipaneeleita, politiikkatoreja ja muita politiikkaan ja vaikuttami-
seen liittyviä tapahtumia yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistossa. 
Helsingin tapa, jossa kaikki poliittiset nuorisojärjestöt ovat saman 
pöydän ääressä kehittämässä erilaisia yhteiskunnallisen aktiivisuuden 
edistämisen muotoja, on Suomessa ainutlaatuista.

Tilojen ja avustuksen lisäksi muita tukimuotoja nuorten kansalaistoi-
minnalle nuorisopalvelukokonaisuudessa ovat monenlaiset välineet, 
materiaalit ja neuvontapalvelut. Monistamossa saa painettua erilaisia 
painotuotteita maksutta sekä tarvittaessa opastusta taittotyöhön. Wem-
paimistosta voi lainata retkeilyvälineitä nuorten ryhmän tai nuorisojärje-
stön käyttöön. AV-lainaamosta on mahdollista lainata teknistä kalustoa 
esimerkiksi videon kuvaamiseen. Jos sopivaa palvelua ei nuorisopal-
velukokonaisuudesta jollekin nuorten ryhmälle löydy, pyritään nuoret 
opastamaan sopivien palvelujen äärelle. 

Nuorten omaehtoisen toiminnan ja aktivismin tukemista kehitetään vu-
oden 2020 aikana. Tavoite on mukana nuorisopalvelukokonaisuuden 
vuoden 2020 tuloskortissa. Vuoden aikana kootaan selkeä nuorten 
omaehtoisen toiminnan palveluvalikko. Kaikkien nuorisotyön yksiköiden 
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henkilöstöä koulutetaan palveluvalikosta sekä laajemminkin omaehtoi-
sen toiminnan ja aktivismin tukemisesta. 

Nuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on kasva-
nut, mutta nuorten äänestysaktiivisuus vaaleissa on silti edelleen sel-
västi vähäisempää kuin vanhempien ikäluokkien. Vuoden 2018 nuori-
sobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaa kohtaan oli korkeimmil-
laan koskaan 20 vuotisen mittaushistorian aikana. Kiinnostus etenkin 
ulkoparlamentaariseen toimintaan on kasvanut. Samaan aikaan esi-
merkiksi edellisissä eurovaaleissa 18–24-vuotiaista äänesti 10 %. Koko 
EU:n alueella 18–24-vuotiaista äänesti keskimäärin 28 %. Nuoret ovat 
kuitenkin vanhempia ikäluokkia aktiivisempia uusissa vaikuttamisen ta-
voissa, kuten kansalaisaloitteiden kannattamisessa ja ostopäätöksillä 
vaikuttamisessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mu-
kaan kaupungin on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista 
ja osallisuutta politiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttami-
sessa. Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysak-
tiivisuuden parantamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin 
nuorten osallisuuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Lisätään kappaleen (7) loppuun:

“Helsingin nuorisopalvelukokonaisuuden tilojen käytössä poliittisia nuo-
risojärjestöjä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden nuorisojärjestöjen 
kanssa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus:
Pauliina Saares: Korvataan kappaleen (14) viimeinen virke seuraavasti:

“Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan kaupungin 
on tärkeä tukea monipuolisesti nuorten vaikuttamista ja osallisuutta po-
litiikassa ja kaikessa muussakin kansalaisvaikuttamisessa. Nuorten ak-
tiivisen kansalaisuuden edistämiseksi ja äänestysaktiivisuuden paran-
tamiseksi erityistä huomiota on syytä kiinnittää etenkin nuorten osalli-
suuteen vaaleissa ja puoluepolitiikassa.”

Kannattaja: Johanna Sydänmaa
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Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi
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§ 204
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om icke-
diskriminering under prao-perioder

HEL 2019-012406 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 19 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska säkerställa att romska ungdomar inte blir diskri-
minerade under den praktiska arbetslivsorienteringen.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden som arbetsgivare bör överväga 
hur den bäst kan stödja romska ungdomars tillträde till praktik i samar-
bete med skolorna. I stället för att påverka andra arbetsgivare är sta-
dens främsta uppgift att främja likabehandling i den egna arbetsgivar-
politiken.

Likabehandlingskommittén har redan tidigare tagit ställning till främjan-
det av romernas ställning och lyft fram de utmaningar i arbetslivet som 
romerna står inför när de söker en praktikplats. Prao-perioden är ofta 
den första erfarenheten av arbetslivet för ungdomar, men för många 
romska ungdomar är det den första erfarenheten av diskriminering på 
arbetsplatsen. Diskrimineringen försvagar romska ungdomars självför-
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troende och välbefinnande och de marginaliseras socialt redan i ung 
ålder.

Staden skulle själv kunna vara en föregångare och mer aktiv när det 
gäller att ta romska ungdomar till prao-perioder på stadens egna ar-
betsplatser. Likabehandlingskommittén har lyft fram positiv särbehand-
ling inom arbetsgivarpolitiken även i större utsträckning. Staden erbju-
der för närvarande ganska få platser för arbetslivsorientering. Fram-
gångsrika arbetslivsperioder hjälper ungdomar att fatta beslut om den 
framtida utbildningen och yrket eller att få sommarjobb. Om en ung 
person har olika språk- eller kulturbakgrund eller ett särskilt behov av 
stöd kan det vara en utmaning att få en lämplig praktikplats.

Den undersökning av romernas välbefinnande som Institutet för hälsa 
och välfärd gjorde 2017−2018 visar att romska ungdomar på grund av 
diskriminering har svårt att få praktikplatser och jobb efter examen. Un-
gefär tre av fyra romska ungdomar under 30 år är arbetslösa. Utbild-
ningsverket kartlade under hösten 2016 tillgången till prao-platser för 
romska ungdomar som en del av Tsetanes naal-projektet. Det visade 
sig att romska ungdomar fick en prao-plats på samma sätt som andra 
elever. Man hjälpte till lika mycket, eller lite mer i förhållande till andra 
elever, med att få en praktikplats. Frågorna besvarades av skolkurato-
rer och studiehandledare vid Helsingfors grundskolor. Praktikperioden 
har inte visat sig vara ett särskilt problem i dessa svar från elevvårds-
personalen. Det finns inga uppgifter om nuläget.

Vid fostrans- och utbildningssektorn håller man på att utarbeta en verk-
samhetsmodell för att bekämpa rasism och diskriminering, där man 
kunde utveckla olika åtgärder för att stödja romska ungdomar, även när 
det gäller att få en praktikplats. En förstärkning av elevhandledningen i 
högstadierna ingår även i Mukana-programmet för att förebygga ut-
slagning av ungdomar.

Fostrans- och utbildningssektorn och stadskansliets näringslivsavdel-
ning genomför tillsammans i år ett förberedande projekt. Syftet är att 
skapa en tydlig och fungerande struktur för entreprenörskap och ar-
betslivskunskap i hela staden. Projektet bildar ett nätverk för samarbete 
mellan näringslivet och studerande samt personalen. I det förberedan-
de projektet ska man också utveckla innehållet i de praktikperioder som 
hör till grundskolan och andra stadiet.

I samarbete med Helsingfors Företagare har man redan tidigare utar-
betat en karta över studiehandledningen i områdena och de lokala före-
tagarföreningarna, som utgör grunden för samarbetet mellan skolor och 
företagare i regionen. Syftet är att främja lokalt samarbete mellan sko-
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lor och företag och att hjälpa ungdomar att hitta en trygg plats för ar-
betslivsorientering.

Fostrans- och utbildningsnämnden samt likabehandlingskommittén har 
gett utlåtanden 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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite
2 Yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 434

HEL 2019-012406 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

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

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 44

HEL 2019-012406 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Said Ah-
med Suldaanin valtuustoaloitteesta TET-jakson syrjimättömyydestä:

Helsinkiläisten peruskoulujen tehtävänä on edistää alueellista, kulttuu-
rista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertainen 
kohtelu edellyttää perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien 
turvaamista kaikille sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosina 2017-2018 toteuttama ro-
manien hyvinvointitutkimus osoittaa, että romaneiden kokemuksen mu-
kaan nuorten on vaikea saada syrjinnän vuoksi harjoittelupaikkoja ja 
työllistyä valmistumisen jälkeen. Noin kolme neljästä alle 30-vuotiaasta 
romaninuoresta on työttömänä. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan oppilaalle tulee järjestää vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään 
tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn 
arvostuksen lisäämiseksi. Työelämään tutustumisjaksojen tavoitteena 
on vahvistaa oppilaan kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa 
työympäristössä sekä lisätä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja 
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.

Työelämään tutustumisen jaksojen aikana saadut kokemukset auttavat 
oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdolli-
suudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. On-
nistuneet työelämäjaksot auttavat nuorta tekemään tulevaan kou-
lutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä tai saamaan kesätyöpaikan. 
Nuorelle mielekkään työelämään tutustumispaikan saaminen voi olla 
haasteellisempaa, jos nuorella on eri kieli- ja kulttuuritausta tai erityisen 
tuen tarvetta. Työnantajat, joilla on ennestään hyviä kokemuksia, otta-
vat nuoria helpommin työelämään tutustumisjaksoille. Työnantajien hu-
onot kokemukset työelämään tutustumisjaksolla olevasta nuoresta, 
vaikeuttavat seuraavan hakijan harjoittelupaikan saantia samaiselta 
työnantajalta. Yhteistyössä Helsingin Yrittäjät ry:n kanssa on laadittu 
Helsingin kaupungin alueellisen opinto-ohjauksen ja paikallisten yrit-
täjäyhdistysten kartta, joka luo pohjan yhteistyölle alueen koulujen ja 
yrittäjien välille. Yhteistyön tavoitteena on edistää alueen koulujen ja 
yritysten välistä yhteistyötä ja auttaa nuoria löytämään turvallisen työe-
lämään tutustumispaikan. 
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Romaninuorten TET -tilannekartoitus 2016

Syksyllä 2016 Opetusviraston Tsetanes naal -hankkeen tilannekartoi-
tukseen liittyneen kyselyn tulosten mukaan romaninuorten TET-paikan 
saanti sujui samalla tavoin suhteessa muihin oppilaisiin. TET-paikan 
saannissa avustettiin samalla tavoin tai hieman enemmän suhteessa 
muihin oppilaisiin. Kysymyksiin vastasivat helsinkiläisten peruskoulujen 
työntekijät, lähinnä koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat. Työelämään 
tutustumisjakso ei näissä oppilashuoltohenkilöstön vastauksissa mää-
rittynyt erityiseksi ongelmakohdaksi. Tämän päivän tilanteesta ei ole 
tutkimustietoa. Etnisen taustan perusteella ei myöskään tehdä tilastoa, 
joten romanioppilaiden sijoittumisesta eri kouluihin ei ole valmista tietoa 
saatavilla.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen ja eriarvoisuuden vähentä-
minen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankke-
ella, Mukana-ohjelmalla, tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka 
myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen 
periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä. Mukana 
–ohjelman toimenpiteessä 25 tavoitteena on vahvistaa yläkoulujen op-
pilaanohjausta luomalla systemaattisen ohjauksen malli, jonka myötä 
nuoret saavat aiempaa vahvemmin tukea itselleen sopivan ja mielek-
kääksi koetun toisen asteen koulutuspaikan valinnassa.

Yrittäjyys- ja työelämäosaamisen Stadi -hanke

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja elinkeino-osaston yhteistyönä 
toteutetaan vuonna 2020 Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi -
valmisteluhanke, jonka tavoitteena on luoda selkeä ja toimiva rakenne 
Helsingin kaupungin yrittäjyys- ja työelämäosaamisen toteuttamiseen 
koko kaupungin alueella. Hanke edistää innovaatiotoimintaa luomalla 
Helsingistä puuttuvan yhteistyöverkoston elinkeinotoimijoiden ja opis-
kelijoiden sekä henkilöstön välille. Valmisteluhankkeessa innovoidaan 
työelämään tutustumiseen liittyvien harjoittelujaksojen sisältöjä perus- 
ja lukio- sekä ammatillisessa opetuksessa sekä valmistellaan helsinki-
läisen yrittäjyys- ja työelämäosaamisen pedagogista ja viestinnällistä 
edistämistä nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin luomalla yrittäjyys- ja 
työelämäosaamisen palvelukonsepti ja konkreettinen toimintamalli. 
Parhaimmillaan hanke rikkoo syrjäytymisen ja työttömyyden ketjuja ja 
avaa yrittäjyyden myös niille nuorille, joilla yrittäjyys ei ole osa omaa 
kasvuympäristöä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa 
varsin vähän työelämään tutustumispaikkoja. Lautakunta korostaa, että 
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kaupunki voisi itse olla edelläkävijä ja ottaa aktiivisemmin romaninuoria 
työelämään tutustumisjaksoille. Opetuksen järjestäjän tulee arvioida ja 
edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Kaikille oppilaille kuuluu tasaveroiset mahdolli-
suudet työelämään tutustumisjaksoille, myös romaninuorille. Kasvatus- 
ja koulutuslautakunta ei kannata erillisen asennekampanjan toteutta-
mista, mutta pitää tärkeänä syrjimättömyyden edistämistä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Annika Naski, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27277

annika.naski(a)edu.hel.fi
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§ 205
Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om ut-
rensning av skolmobbning

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Suldaan Said Ahmed och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden ska säkerställa att varje mobbningsfall utreds och att 
man satsar på arbete mot mobbning genom att se till att sådana verk-
samheter som gett goda resultat (t.ex. K-0 från Stationens Barn rf) fort-
sättningsvis ingår i stadens serviceutbud.

Stadsstyrelsen konstaterar att fostrans- och utbildningsnämnden i ok-
tober 2019 godkänt ett ambitiöst program mot mobbning. Programmet 
utarbetades tillsammans med barn, unga och den tredje sektorn, och 
både sektorn och dess samarbetspartner har börjat implementera pro-
grammets åtgärder. Programmet har även tagits upp i fullmäktige 
27.11.2019, § 355, i samband med en motion av ledamoten Alametsä.

En av programmets åtgärder är prägla in K-0-modellen, som utvecklats 
av Stationens Barn rf, eller en liknande modell i alla Helsingforsskolor. 
Den är avsedd för situationer där mobbningen har urartat såpass att 
minst en part gjort brottsanmälan. Medarbetare från Stationens Barn 
har kommit till skolan för att utreda situationen med parterna. Skolan 
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har fått expertis av t.ex. ungdomsarbetare, familjearbetare och medla-
re. Tack vare modellen har man fått nya infallsvinklar för konfliktlös-
ning, effektiverat samarbetet och stärkt metoder som fungerar i andra 
sammanhang.

K-0-modellen har fungerat och de deltagande familjerna har fått hjälp 
av den, varför staden också i fortsättningen behöver liknande verksam-
het. Stationens Barn har genomfört pilotmodellen med finansiering från 
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, och staden har 
köpt tjänsten genem direktupphandling. Detta kan inte längre fortgå, ef-
tersom staden måste iaktta upphandlingslagen. Under våren konkur-
rensutsätter staden verksamheten av K-0-typ.

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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.08.2020 § 435

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Päätös
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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 24.03.2020 § 66

HEL 2019-012407 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kaupunginhallituksellaseuraavan 
lausunnon Said Ahmed Suldaanin valtuustoaloitteeseen koulukiusaa-
misen kitkemisestä:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta hyväksyi 
lokakuussa 2019 kunnianhimoisen kiusaamisen vastaisen ohjelman eli 
KVO13. Ohjelma laadittiin yhdessä lasten, nuorten ja kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. Keskeistä ohjelman laatimisessa on ollut se, et-
tä lapset ja nuoret ymmärtävät suunnitelman ja ottavat sen omakseen. 
Ohjelmaa laadittaessa kartoitettiin ensin kiusaamisen estämisen nykyti-
la varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Ohjelmassa on kaikkiaan kolmetoista pääkohtaa, joista osa liittyy kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn, osa päiväkodin/koulun/oppilaitoksen toi-
menpiteisiin kiusaamistilanteissa ja osa niihin tilanteisiin, joihin tarvi-
taan oman henkilökunnan ulkopuolisia toimijoita. Ohjelman toimenpitei-
tä on ryhdytty toteuttamaan sekä toimialan sisällä että yhteistyökump-
panien kanssa.

Kiusaamisen vastaisen ohjelman pääkohdat ovat:

1. Hyvinvoinnin mittarit
2. Sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä 

kehittävät ohjelmat
3. Ryhmien, luokkien ja yhteisöjen yhdessä sovitut säännöt
4. Jatkuva ryhmäyttäminen ja sosiaalisen kiinnittymisen edistämi-

nen
5. Hyvinvoinnin starttitapaamiset
6. Sähköiset palautekanavat



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 254 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
09.09.2020

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

7. Kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen
8. Kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt
9. Restoratiiviset lähestymistavat 

10. Nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle
11. Kiusaaminen on rikos. K-0 -toiminta kaikki koulut kattavaksi
12. Tukioppilastoiminnan kehittäminen
13. Vertaistukitoiminta

Kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma kokoaa nykyiset, to-
imivat keinot ja luo uusia keinoja kiusaamisen torjuntaan. Ohjelmaa 
muokataan käytössä sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. 

Ohjelma muokataan kuluttajaystävälliseen muotoon mainostoimiston 
avulla, ja se levitetään tiedoksi paitsi kouluväelle, myös laajemminkin 
kaupunkilaisten tietoon. Kiusaamisen torjunta on kaikkien aikuisten 
asia. 

Yksi ohjelman toimenpiteistä on Aseman Lapsissa kehitellyn K-0 -
mallin tai vastaavan juurruttaminen kaikkiin helsinkiläisiin kouluihin. 
Malli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kiusaamistilanne on kärjistynyt sil-
le asteelle, että vähintään yksi kiusaamisprosessin osapuolista on 
tehnyt rikosilmoituksen. Aseman Lasten työntekijät ovat tulleet kouluun 
tai oppilaitokseen ja he ovat selvittäneet tilannetta eri osapuolten kans-
sa.  Kouluun tai oppilaitokseen on tuotu esimerkiksi nuorisotyön, perhe-
työn ja sovittelun osaamista. Mallin avulla on tuotu uutta näkökulmaa 
konflikteihin, tehostettu yhteistyötä ja vahvistettu muissa yhteyksissä 
toimivia menetelmiä. 

Toimintamallin ei ole tarkoitus korvata koulujen ja oppilaitosten käytös-
sä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä, vaan tukea ja vahvistaa 
niitä.  

K-0:n avulla käsiteltävät kiusaamistapaukset ovat olleet usein moniulot-
teisia: niissä on voinut täyttyä useita rikosnimikkeitä, tekijöiden ja uhri-
en roolit ovat olleet epäselviä ja konfliktit ovat ulottuneet myös vapaa-
ajalle sekä sosiaaliseen mediaan. Tilanteet ovat monesti kärjistyneet 
niin, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on vaikeutunut. Työsken-
telyssä on jalkauduttu kouluun, koteihin ja verkostoihin. Keskeistä on 
selvittää tapahtumien kulku ja kaikki osapuolet, joihin tilanne on vaikut-
tanut. Tilanteen pysäyttämisessä ja selvittämisessä on huomioitu yk-
silöt, ryhmä, kouluyhteisö ja tarvittaessa vielä tätäkin laajempi sosiaali-
nen piiri. 

K-0 -mallin vaikuttavuutta on arvioitu Noora Hästbackan julkaisussa 
Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen (2018 Nuorisotutkimus-
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verkosto: verkkojulkaisuja 130). Hän arvioi mallia lähinnä kahden tapa-
ustutkimuksen kautta. 

Ensimmäinen havainto tutkimusprosessin aikana oli kiusaamistapaus-
ten monisyisyys. Koska kiusaamistapaukset ovat monisyisiä, tapausten 
tunnistaminen ja niihin puuttuminen on haastavaa. Monimutkaisiin ilmi-
öihin ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Ristiriita syntyy siitä, et-
tä kiusaamistilanteiden selvittäminen vaatii tekijöiden ja uhrien määrit-
telyä ja toimenpiteiden kohdistamista oikeisiin henkilöihin, mutta tätä 
luokittelua on vaikea yksiselitteisesti tehdä.

Toiseksi, vanhemmilla on merkittävä rooli koulukiusaamisen selvittämi-
sessä. Keskeinen havainto on vanhempien luottamuksen puute koulun 
toimiin. Koulun käytännöt kiusaamiseen puuttumisessa olivat niin nuo-
rille kuin heidän vanhemmilleen esimerkkitapauksissa epäselviä. Lain 
määrittelemä vaitiolovelvollisuus estää työntekijöitä tiedottamasta mui-
hin oppilaisiin kohdistuneista toimenpiteistä, mikä voi osaltaan selittää 
epätietoisuutta. Tutkimusaineiston perusteella ei voi sanoa, ovatko kou-
lun toimenpiteet olleet kyseisissä tapauksissa johdonmukaisia ja riittä-
viä. Tästä huolimatta on selvää, että perheiden luottamuksen puute 
koulun toimiin tulisi paremmin huomioida ja että on työskenneltävä yh-
teisymmärryksen saavuttamiseksi.  

Kolmas keskeinen tutkimustulos on yhtenäisten käytäntöjen puute vira-
nomaisten välisessä työskentelyssä kiusaamistilanteissa. Oppilaitosten 
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on lainsäädännössä 
ohjattu useiden eri viranomaisten vastuulle ja siksi siitä huolehtiminen 
on pirstaleista.  

Lainsäädäntö ei ohjaa tarkasti sitä, kenen tulee puuttua kiusaamiseen. 
Koulun sisäiset toimenpiteet etenevät portaittain, opettajalta kiusaami-
seen puuttuvalle työryhmälle ja heiltä opiskeluhuoltoryhmälle. Tarvitta-
va tieto ei aina siirry saumattomasti työntekijöiden välillä eivätkä yksilöl-
lisen ja yhteisöllisen oppilashuollon menetelmät nivoudu yhteen. 

K-0 -toiminta on ollut toimivaa ja mukana olleet perheet ovat saaneet 
siitä apua, joten kaupunki tarvitsee vastaavan tyylistä toimintaa myös 
jatkossa. Aseman lapset on pilotoinut mallia STEAn (Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella, ja tämän jälkeen 
Helsingin kaupunki on ostanut palvelua suorahankintana. Tätä käytän-
töä ei voi enää jatkaa, sillä Helsingin kaupungin tulee noudattaa 
hankintalain vaatimuksia. Tämän vuoksi K-0 -tyylinen toiminta kilpailu-
tetaan kuluvan vuoden kevään aikana. Käytännössä hankintatoimisto 
tekee ensin tietopyynnön, jonka avulla kartoitetaan, millaisia valmiuksia 
mahdollisilla alalla toimivilla tahoilla on tuottaa tämän tyylistä palvelua. 
Jatkossa palvelua tulee saada myös ruotsin kielellä. 
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, Ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
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§ 206
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om ökning av 
undervisningen på engelska

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Johanna Nuorteva och 17 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att staden utreder möjligheten att öka undervisningen på eng-
elska inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och 
samtidigt behovet att ordna grundläggande utbildning på andra bety-
dande språk.

Stadsstyrelsen konstaterar att antalet nybörjarplatser i undervisningen 
på engelska och i den omfattande tvåspråkiga undervisningen på fins-
ka och engelska under de tre följande åren kommer att ökas såväl i 
årskurs 1 som i årskurs 7.

Inom den grundläggande utbildningen på engelska finns det i årskurs 1 
sammanlagt 78 nybörjarplatser i Ressun peruskoulu och Maunulan ala-
asteen koulu och i årskurs 7 sammanlagt 106 nybörjarplatser i Kulo-
saaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu och Ressun peruskoulu. 
Omfattande tvåspråkig undervisning på finska och engelska finns i fem 
skolor från årskurs 1 med sammanlagt 130 nybörjarplatser. I undervis-
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ningen på engelska sker 80 % av undervisningen på engelska och i 
den omfattande tvåspråkiga undervisningen 25−50 %.

Antalet platser inom den grundläggande utbildningen på engelska har 
ökats i Ressun peruskoulu i årskurserna 1 och 7 i enlighet med det 
strategiska målet. Senast år 2025 kommer Ressun peruskoulu att i var-
je årskurs ha två grupper inom den grundläggande utbildningen på 
engelska.

Ansökan till såväl undervisningen på engelska som den omfattande 
tvåspråkiga undervisningen sker med lämplighetstest till årskurserna 1 
och 7. Antalet sökande till undervisningen på engelska i årskurs 1 var 
ungefär 100 åren 2019 och 2020. Den omfattande tvåspråkiga under-
visningen har lockat ungefär 200 sökande per år. År 2019 var 24 och år 
2020 var 8 av dessa sökande från andra orter än Helsingfors.

För dem som söker till andra årskurser ordnas ett lämplighetstest i au-
gusti, om det finns plats i klasserna. Om det inte finns plats i undervis-
ningen på engelska eller den omfattande tvåspråkiga undervisningen 
hänvisas elever som flyttar till Helsingfors mitt under ett läsår eller un-
der den grundläggande utbildningen till en plats i en närskola.

Fostrans- och utbildningssektorn söker aktivt lösningar för att de som 
flyttar till Helsingfors mitt under ett läsår lättare ska få en plats i under-
visningen på engelska. Det finns behov att förbättra statistikföringen 
över dem som gör en ansökan mitt under ett läsår och under den 
grundläggande utbildningen. Det utreds också om det behövs under-
visning i smågrupper och om trestegsstöd kan genomföras.

Utöver engelska är språken inom den omfattande tvåspråkiga grund-
läggande utbildningen spanska, estniska, ryska och kinesiska. Maximi-
antalet elever i varje grupp är 26, och vid ansökan till undervisningen 
krävs det att den sökande visar sig ha kunskaper i båda undervisnings-
språken. I Helsingfors verkar också privata utbildningsanordnare som 
erbjuder undervisning helt eller delvis på bl.a. engelska, franska, tyska 
och ryska.

På andra stadiet går det att studera helt eller delvis på engelska vid 
Ressun lukio och Helsingfors språkgymnasium och vid yrkesinstitutet 
Stadin ammattiopisto för grundexamen inom mediebranschen och i vi-
suell framställning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbran-
schen, grundexamen inom turismbranschen och grundexamen inom 
restaurang- och cateringbranschen. I enlighet med målen i strategin 
har antalet nybörjarplatser inom dessa utbildningar ökats.

Ansökan till gymnasieutbildning sker inom ramen för den gemensam-
ma ansökan, och de studerande antas utifrån ett lämplighetstest och 
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deras tidigare studieframgång. Antalet nybörjarplatser på IB-linjen är 
100 och i Helsingfors språkgymnasium 30. Det går att söka till grun-
dexamina på engelska vid Stadin ammattiopisto genom kontinuerlig 
ansökan. Antalet sökande bör följas upp de kommande åren, så att det 
går att bedöma effekterna av det ökade antalet nybörjarplatser.

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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 469

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 45

HEL 2019-012411 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Johanna 
Nuortevan valtuustoaloitteesta strategian mukaisen englanninkielisen 
opetuksen lisäämisestä:

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on Helsingin kaupunkistrategian 
mukaisesti lisätty siten, että laajamittaista kaksikielistä esiopetusta an-
netaan neljässä päiväkodissa 1.8.2020 alkaen. Kielirikasteista suomi-
englanti esiopetusta annetaan 1.8.2020 yhteensä 18 päiväkodissa. 
Osassa päiväkoteja toiminta laajenee alkamaan jo viisivuotiaiden ryh-
mistä 1.8.2020 alkaen. Näiden lukumäärä tarkentuu kevään 2020 aika-
na.

Perusopetus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan englanninkielinen ja laajamittai-
nen kaksikielinen opetus ovat osa perusopetusverkon palveluita. Eng-
lanninkielisessä opetuksessa 80% opetuksesta annetaan englanniksi ja 
laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 25-50 % opetuksesta an-
netaan englanniksi. Näihin opetuksiin haetaan soveltuvuuskokeilla 1. 
luokalle ja 7. luokalle. Muille vuosiluokille hakeville järjestetään sovel-
tuvuuskoe elokuussa, jos luokilla on tilaa. Jos englanninkielisessä ope-
tuksessa tai laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa ei ole tilaa, 
kesken lukuvuotta/perusopetusta Helsinkiin muuttavalla oppilaalle osoi-
tetaan paikka lähikoulusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisätty englanninkielisen pe-
rusopetuksen paikkoja Ressun peruskoulussa 1. ja 7. luokalle strategi-
sen tavoitteen mukaisesti. Vuoteen 2025 mennessä Ressun peruskou-
lussa on kaksi englanninkielisen perusopetuksen ryhmää jokaisella vu-
osiluokalla.

Englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen lisäksi kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla annetaan strategisen tavoitteen 
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mukaisesti kielirikasteista suomi-englanti perusopetusta 10 koulussa. 
Kielirikasteisessa opetuksessa 10-25 % opetuksesta annetaan englan-
niksi. Kielirikasteiseen opetukseen otetaan jokainen koulun oppilaaksi-
ottoalueella oleva oppilas ilman soveltuvuuskoetta.

Kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen paikkamäärän 
kasvattamisella on pyritty vastamaan helsinkiläisten hakijoiden kaksiki-
elisen opetuksen kysyntään ja siten vähentämään englanninkielisen 
opetukseen hakevien jo Suomessa asuvien määrää. Vaikutuksia ei ole 
vielä voitu arvioida kattavasti.

Aloituspaikat ja hakijamäärät

Englanninkielisessä perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla on 78 
aloituspaikkaa (Ressun peruskoulu ja Maunulan ala-asteen koulu) ja 
seitsemännellä luokalla 106 paikkaa (Kulosaaren yhteiskoulu, Maunu-
lan yhteiskoulu, Ressun peruskoulu). Laajamittaista kaksikielistä suo-
mi-englanti opetusta annetaan viidessä koulussa 1. luokalta alkaen ja 
aloituspaikkoja on yhteensä 130. Aloittavan ryhmän enimmäisoppi-
lasmäärä on 26. Englanninkielisessä/laajamittaisessa kaksikielisessä 
perusopetuksessa yhtenäisessä peruskoulussa aloittaneet oppilaat vo-
ivat jatkaa opetuksessa 9. luokan loppuun asti. Ala-asteen kouluissa 
aloittaneet hakevat 7. luokalle opetukseen uudelleen soveltuvuuskoke-
essa. Aloituspaikkoja tullaan seuraavan kolmen vuoden aikana li-
säämään sekä 1. luokalle että 7. luokalle englanninkieliseen ja laajamit-
taiseen kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen.

Hakijoita 1. luokalle englanninkieliseen opetukseen on 100 hakijaa vu-
onna 2019 ja 2020. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen yhteen-
sä vuosittainen hakijamäärä on ollut 200. Vuonna 2019 kaikista näistä 
hakijoista 24 oli muualta kuin Helsingistä ja vuonna 2020 vastaava lu-
kumäärä oli 8. Muiden kuin näiden hakuaikojen ulkopuolella olevien 
hakijoiden määrästä ei ole tilastotietoja. Koulut vastaavat oppilaaksio-
tosta ja kyselyt mahdollisista vapaista paikoista menevät koulujen 
rehtoreille, eikä näitä tilastoida.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla etsitään aktiivisesti ratkaisuja 
kesken lukuvuotta Helsinkiin muuttavien englanninkieliseen kou-
lutukseen pääsemisen helpottamiseksi.

Englanninkielisen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden tukitoimet

Englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat ovat oikeutettuja 
kolmiportaiseen tukeen perusopetuslain mukaisesti ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala pitää kannatettavana englanninkielisen pien-
ryhmäopetuksen tarpeen selvittämistä sekä muiden oppilaan tukimuo-
tojen toteutumista englanninkielisessä opetuksessa.



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 262 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/16
09.09.2020

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

Muilla kielillä annettu perusopetus Helsingissä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa laajamittaista kaksikielistä 
perusopetusta seuraavissa pareissa suomi-espanja, suomi-viro, suomi-
venäjä ja suomi-kiina. Näissä jokaisessa ryhmän enimmäisoppi-
lasmäärä on 26 ja opetukseen hakiessa edellytetään, että hakija osoit-
taa osaamista molemmissa opetuskielissä.

Lisäksi Helsingissä toimii yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka tarjoavat 
opetusta kokonaan/osittain muulla kuin suomen kielellä. Näitä ovat: 

 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (opetuskielet: suomi-
ranska)

 Deutche Schule (opetuskielet: suomi-saksa)
 The English School (opetuskielet: suomi-englanti)
 Helsingin suomalais-venäläinen koulu (opetuskielet: suomi-venäjä)
 International School of Helsinki (opetuskieli: englanti)
 European School of Helsinki (useita opetuskieliä).

Edellä esitettyyn perustuen kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kan-
natettavana englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen 
oppilaaksiottokäytänteiden tarkistamista sekä kesken lukuvuotta ja 
kesken perusopetusta englanninkieliseen/laajamittaiseen kaksikieli-
seen opetukseen hakevien määrien tilastoinnin aloittamista.

Toinen aste

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toisen asteen koulutuksessa voi 
opiskella kokonaan tai osittain englanniksi. Strategitavoitteiden mukai-
sesti aloituspaikkoja näihin koulutuksiin on lisätty.

Toisen asteen koulutusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tarjo-
taan seuraavissa koulutuksissa/tutkinnoissa: 

 International Baccalaureat -tutkintoon valmistava koulutus (IB), 
Ressun lukio

 Kansalliseen ylioppilastutkintoon valmistava lukiokoulutus, jossa 
opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi, Helsingin kielilukio

 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Stadin ammattiopis-
to

 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 Matkailualan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Stadin ammattiopisto

Lukiokoulutukseen haetaan helmi-maaliskuussa järjestettävässä yhtei-
shaussa. Opiskelijaksi ottaminen IB-linjalle ja Helsingin kielilukion kak-
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sikieliseen opetukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opiskelijan aikai-
semman opintomenestyksen perusteella. Aloituspaikkoja IB-linjalla on 
100 ja Helsingin kielilukiossa 30. Stadin ammattiopiston englanninkieli-
siin perustutkintoihin voi hakea jatkuvassa haussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hakijamäärien seurantaa tu-
levina vuosina, jotta voidaan arvioida strategiakauden aikana tehtyjen 
aloituspaikkojen lisäämisen vaikutuksia ja tarvetta lisätä niitä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi
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§ 207
Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om anställning 
av fysioterapeuter till skolor

HEL 2020-001111 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Arja Karhuvaara föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens svar på motionen om anställning av fysioterapeuter till 
skolor i Helsingfors att staden granskar möjligheten till åtgär-
der för att utreda behovet av fysioterapeuter och deras verk-
samhetsbeskrivning som en del av den multiprofessionella 
elevvård som skolhälsovården genomför i samarbete med 
förvaltningssektorerna.

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm understöd-
des inte, varvid det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder möjligheten att anställa ambulerande fysiotera-
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peuter till skolor som stöd för motion och idrott och studerandehälso-
vården.

Bristen på motion och rörlighet bland barn och unga ombesörjs i första 
hand enligt målen och åtgärderna i Helsingfors stads motions- och rör-
lighetsprogram. Barnens och de ungas hälsa och välbefinnande främ-
jas genom att utveckla verksamhetsmiljöerna och -kulturen som upp-
muntrar till aktivitet vid småbarnspedagogikens enheter, skolor och 
läroanstalter.

Stadsstyrelsen anser att anställning av fysioterapeuter till skolor inte är 
en ändamålsenlig metod för att tackla de utmaningar som barnens och 
de ungas brist på motion och rörlighet medför. Skol- och studerande-
hälsovården ingriper i bristen på motion och rörlighet redan i nuläget. 
Motionsrådgivning ingår i alla hälsogranskningar som utförs årligen. 
För att främja rörlighet och motion stöder och styr hälsovårdaren ele-
verna mot en motionsinriktad livsstil. Fysioterapi för barn och unga är 
en av social- och hälsovårdssektorn producerad tjänst som huvudsakli-
gen söks upp på rekommendation av olika aktörer inom hälsovården.

I Helsingfors främjas barnens och de ungas motion och rörlighet holis-
tiskt, dessutom ägnas uppmärksamhet åt faktorer som ökar välbefin-
nande i inlärningsmiljöerna. 80 procent av stadens enheter för små-
barnspedagogik deltar i det riksomfattande programmet Småbarnspe-
dagogiken i rörelse, som erbjuder verktyg med hjälp av vilka de an-
ställda kan främja barnens fysiska aktivitet och välbefinnande. Alla sko-
lor inom den grundläggande utbildningen har registrerat sig till det 
riksomfattande programmet Skolan i rörelse. På andra stadiet i det 
riksomfattande programmet Studier i rörelse deltar hela Stadin ammat-
ti- ja aikuisopisto samt sex av stadens gymnasier. I motions- och rörlig-
hetsprogrammets åtgärder ingår en ökning av andelen skolor som er-
bjuder motions- och rörelsebetonad hobbyverksamhet och utveckling 
av förmånlig eller avgiftsfri hobbyverksamhet med låg tröskel.

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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 459

HEL 2020-001111 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 14.04.2020 § 85

HEL 2020-001111 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lasten ja nuorten fysioterapia on sosiaali- ja terveystoimialan tuottama 
palvelu, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toi-
mijoiden suosituksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että 
lasten ja nuorten liikkumattomuuteen puututaan ensisijaisesti Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelmassa (kaupunginhallitus 3.12.2018, 790 §) 
määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Lasten ja nuor-
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ten terveyttä sekä hyvinvointia tulee edistää lisäämällä arki- ja hyötyli-
ikkumista, sekä vähentämällä istumista. Liikkumattomuuden ongel-
maan vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista motivointia, tietoisuuden li-
säämistä, positiivista pakottamista ja kannusteita. Lasten, nuorten ja 
perheiden liikkumista tulee edistää eri toimijoiden yhteistyönä.

Liikkumisen edistäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017 - 
2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) painopisteistä. Helsingin 
kaupungin liikkumisohjelman tavoitealueina on saada pienet lapset 
omaksumaan liikunnalliset perustaidot ja -tottumukset sekä taata riit-
tävä liikunnallisuus lasten ja nuorten arjessa. Liikkumisohjelmassa to-
detaan, että perheiden, vanhempien ja huoltajien merkitys on ratkaise-
van tärkeää pienten lasten liikkumisen edistämisessä. Lapsilla ja nuoril-
la myös kavereiden liikunnallisella tuella on yhteys liikunnalliseen aktii-
visuuteen. Keskeistä on aktivoida perheitä liikunnalliseen elämänta-
paan, sekä lisätä liikkumista päiväkoti-, koulu- ja opiskelupäivien aika-
na.

Alle kouluikäisistä lapsista liikkuu suositusten mukaisesti 10 - 20 %, pe-
ruskoululaisista suositusten mukaisesti liikkuu kolmannes ja toisen 
asteen opiskelijoista noin viidennes. Hyvinvoinnin näkökulmasta 
keskeistä on liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Liikkumista 
pyritään lisäämään kehittämällä toimintaympäristöjä sekä toimintakult-
tuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tarjoaa varhais-
kasvatuksen henkilöstölle välineitä lasten liikkumisen ja hyvinvoinnin li-
säämiseen. Helsingin kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä ohjelmassa 
on mukana yli 80 %. Tavoitteena on saada kaikki kaupungin varhais-
kasvatusyksiköt ohjelman piiriin vuoden 2021 loppuun mennessä. Li-
säksi liikkumisohjelman yhtenä toimenpiteenä on varmistaa, että kai-
kissa leikkipuistojen eri-ikäisten toiminnoissa on mukana liikkumisen 
elementti. Perheiden yhteistä liikkumista alle kouluikäisten lasten kans-
sa tuetaan muun muassa perhehulinoiden muodossa, joissa perheille 
tarjotaan tila sekä välineitä omatoimiseen ja maksuttomaan liikkumi-
seen. Tavoitteena on tarjota kahdeksan kohdetta vuoden 2020 aikana.

Perusopetuksen osalta kaikki kaupungin koulut ovat rekisteröityneet 
valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan. Ohjelmassa keskeistä on 
oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vä-
hentäminen. Kaupungin liikkumisohjelman toimenpiteitä ovat liikunnal-
lista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen ja edul-
lisen tai maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittä-
minen. Matalan kynnyksen harrastetoimintaa tarjotaan alakoululaisille 
EasySport-toimintana ja yläkoululaisille FunAction-harrasteliikuntana. 
Vuonna 2019 EasySport-toiminnan viikoittaisilla tunneilla, tapahtumilla 



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 268 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
09.09.2020

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

ja leireillä kertyi 50 740 käyntikertaa ja FunAction-toiminnan viikoittaisil-
la tunneilla ja tapahtumissa 21 200 käyntikertaa.

Toisella asteella valtakunnallisessa Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on 
mukana tällä hetkellä koko Stadin ammatti- ja aikuisopisto sekä kuusi 
Helsingin kaupungin lukiota. Liikkumisohjelman tavoitteena on laajen-
taa ohjelma kaikkiin Helsingin kaupungin lukioihin vuoteen 2021 men-
nessä. Kaupungin matalan kynnyksen liikuntatarjonnasta toisen asteen 
opiskelijat voivat osallistua joko 13–17-vuotiaille suunnattuun FunAc-
tion-liikuntaan tai 18–29-vuotiaille suunnattuun NYT-liikuntaan. Varsi-
naisen liikuntatarjonnan lisäksi NYT-liikunnan palveluna on liikuntaneu-
vonta, jossa tuetaan nuorta henkilökohtaisen ja ryhmäneuvonnan kei-
noin. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää nuorten kokonaisval-
taista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinoin, tarjota toiminta- ja 
työkykyä lisäävää liikuntaa, sekä edistää koulukuntoisuutta ja liikunnal-
lisuutta elämäntapana.

Liikkumattomuuteen puututaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa. Terveysneuvonta, johon sisältyy liikuntaneuvonta, kuuluu kaikki-
in vuosittain toteutettaviin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveys-
tarkastuksiin. Liikkumisen edistäjänä terveydenhoitaja tunnistaa, tukee 
ja ohjaa liikunnallista elämäntapaa tukevien toimintojen pariin. Tarkoi-
tuksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huo-
lehtimiseen. Yläkouluikäisille oppilaille on tarjolla myös henkilökohtaista 
tukea ja ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan koulujen personal trai-
ner -toiminnan eli KouluPT-toiminnan muodossa. KouluPT-toimintaan 
ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuol-
lon tai nuoren vanhempien toiveesta. Myös 5.- ja 8.-luokalla toteutetta-
vien fyysistä toimintakykyä mittaavien Move!-mittausten antama infor-
maatio voi toimia herätteenä lapsen tai nuoren ohjaamiseen kouluter-
veydenhuollon palvelujen piiriin.

Liikkumistaitojen edistäminen kuuluu myös perusopetuksen ja toisen 
asteen koulutuksen opetussuunnitelmien sisältöihin. Fyysisen, sosiaali-
sen sekä psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja terveysosaamisen 
kehittäminen kuuluvat liikunnan ja terveystiedon sisältöihin perusope-
tuksessa ja lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työky-
vyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on pakollinen tutkinnon osa. Näiden 
osa-alueiden opetuksesta vastaavat opettajat, jotka ovat asiantuntijoita 
liikuntataitojen edistämisessä.

Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten liikkumista 
sekä kiinnitetään huomiota oppimisympäristöjen hyvinvointia lisääviin 
tekijöihin muun muassa edellä esitetyin keinoin. Täten kasvatus- ja 
koulutuslautakunta ei kannata fysioterapeuttien palkkaamista kouluihin 
tai valtuustoaloitteessa esitettyä kustannusselvityksen tekoa.



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 269 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/17
09.09.2020

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

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa(a)hel.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 208
Den av ledamoten Anna Vuorijoki väckta motionen om ordnande av 
särskilt stöd under gymnasiestudier

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Anna Vuorjoki 
föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att 
som en stödform erbjuda möjlighet att delvis studera på dis-
tans också efter coronaviruspandemin till elever som på grund 
av sina särskilda svårigheter har nytta av det.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt 
att som en stödform erbjuda möjlighet att delvis studera på distans 
också efter coronaviruspandemin till elever som på grund av sina sär-
skilda svårigheter har nytta av det.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 20
Alviina Alametsä, Katju Aro, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Otso Kivekäs, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Petrus 
Pennanen, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Lilja Tamminen, Sam-
po Terho, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 7
Pentti Arajärvi, Eveliina Heinäluoma, Otto Meri, Wille Rydman, Mirita 
Saxberg, Tomi Sevander, Kaarin Taipale

Blanka: 56
Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Har-
ry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Di-
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arra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Joel Harkimo, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, 
Björn Månsson, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Pauliina Saares, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemä-
ki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Re-
etta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Paavo Väyrynen, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 2
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Anna Vuorijoki och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder ordnandet av undervisning med ökat stöd i gymnasi-
estudierna och möjligheterna att förverkliga det. Alternativen kan till ex-
empel vara undervisning i specialklasser eller en gymnasielinje vid en 
specialyrkesläroanstalt.

Stadsstyrelsen konstaterar att de studerande i stadens gymnasier får 
mångsidigt stöd för utmaningar som hänför sig till inlärning och välbe-
finnande. Stadsstyrelsen stöder utifrån den information som nu finns in-
te den i motionen föreslagna gymnasieundervisningen i specialklasser 
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utan anser att det är ändamålsenligare att stärka stödet för inlärningen 
genom att utveckla redan existerande verksamhetsmodeller och stude-
randeorienterade pedagogiska lösningar. Med hjälp av dem kan delak-
tighet och inlärning tillsammans med de andra möjliggöras för stude-
rande som är i behov av stöd.

Enligt gymnasielagen har en studerande rätt att få specialundervisning 
och annat stöd för lärandet enligt det individuella behovet av pedago-
giskt stöd. Innehållet i specialundervisningen och stödet för lärandet 
beskrivs noggrannare i grunderna för den nya läroplanen, som tas i 
bruk med studerande som inleder sina studier på hösten 2021. I 
Helsingfors utarbetas den lokala läroplanen för närvarande utifrån de 
nya grunderna. I stadens gymnasier förverkligas redan nu till stora de-
lar specialundervisning och stöd för lärandet utgående från grunderna 
för den nya läroplanen. Utveckling av gymnasiernas specialundervis-
ning har även antecknats som en åtgärd i Mukana-programmet, vars 
syfte är att förebygga utslagning bland barn och unga. I utvecklingspro-
jektet för gymnasiernas specialundervisning stärks särskilt speciallära-
rens och ämneslärarnas samarbete och identifieringen av behovet av 
stöd.

Helsingfors stad ordnar gymnasieutbildning i elva finskspråkiga och tre 
svenskspråkiga gymnasier. För tillfället finns en egen heltidsanställd 
speciallärare i alla finskspråkiga gymnasier och de svenskspråkiga 
gymnasierna har en speciallärare. Behovet av stöd för lärandet be-
döms i början av studierna och under studierna tillsammans med den 
studerande. Specialläraren samarbetar med ämneslärarna, studie-
handledarna och studerandevårdens personal i frågor som gäller un-
dervisningen för en studerande som är i behov av stöd.

I gymnasierna erbjuds stöd- och tilläggsundervisning. Olika slags stöd i 
form av öppet lärande, såsom restverkstäder och stödverkstäder, möj-
liggör att den studerande får stöd flexibelt. Kurser som förbättrar studi-
ekunskaperna och välbefinnandet ger den studerande möjlighet till 
tilläggsstöd för lärandet. I gymnasierna har man exempelvis genomfört 
speciallärarens och ämneslärarens gemensamma kurser, där den stu-
derande kan stärka sina studiekunskaper eller kunskaperna i något 
visst ämne. I speciallärarens och studerandevårdens samarbete får 
den studerande stöd för stärkande av livskompetensen och de sociala 
färdigheterna. Specialläraren styr också individuellt de studerande i att 
stärka studiekunskaperna och klara av inlärningshinder. Den studeran-
des ork och avancemang i studierna stöds genom styrning av studieva-
len och med stöd av en grupphandledare. Vid behov får den studeran-
de individuella tjänster hos studerandevården för att stärka sina studie-
färdigheter.
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I motionen föreslås en gymnasielinje vid en specialyrkesläroanstalt 
som ett möjligt sätt att förverkliga stöd för lärandet i praktiken. Att ordna 
yrkesinriktad utbildning i form av krävande särskilt stöd förutsätter ett 
tillstånd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. Krävande 
särskilt stöd avses för studerande som har svåra inlärningssvårigheter 
eller en skada eller sjukdom på grund av vilken den studerande behö-
ver individuellt och omfattande särskilt stöd. Helsingfors stad har inte 
tillstånd att ordna särskilt krävande stöd och specialyrkesläroanstalter-
na har inte tillstånd att ordna gymnasieundervisning, varför alternativet 
som förslås i motionen i nuläget är omöjligt att förverkliga.

I motionen hänvisas till ungdomar som i fråga om sina teoretiska fär-
digheter har förutsättningar att klara av gymnasiestudierna, men som 
på grund av sina specialsvårigheter (exempelvis autismspektret) inte 
klarar av att studera i det kursformade gymnasiet i en stor grupp utan 
kontinuerligt stöd i vardagen. Stadsstyrelsen förutsätter att det görs en 
kartläggning om hur många dylika ungdomar det finns i Helsingfors, 
som inte kan söka sig till gymnasieutbildning på grund av otillräckligt 
stöd. Kartläggningen kan förverkligas till exempel genom en enkät till 
lärare som undervisar i specialklasser i årskurs nio.

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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 470

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

24.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan kappaleen 4 toinen virke muotoon "Kau-
punginhallitus katsoo, että oppimisen tukea on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa kehittämällä jo olemassa olevia toimintamalleja ja opiskeli-
jalähtöisiä pedagogisia ratkaisuja."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään uusi kappale kappaleen 8 jälkeen:
"Aloitteessa viitataan nuoriin, joilla olisi opillisten kykyjen puolesta edel-
lytykset suoriutua lukio-opinnoista mutta jotka eivät erityisvaikeuksien-
sa (esimerkiksi autismin kirjo) vuoksi kykene opiskelemaan kurssimuo-
toisessa lukiossa isossa opetusryhmässä ilman jatkuvaa arjen tukea. 
Kaupunginhallitus edellyttää kartoittamaan, paljonko Helsingissä on täl-
laisia nuoria, jotka eivät voi hakeutua lukio-opintoihin tarjolla olevan tu-
en riittämättömyyden vuoksi. Kartoitus voisi toteutua esimerkiksi kyse-
lyllä yhdeksänsien luokkien erityisluokkia opettaville opettajille.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksien mukai-
sesti muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 84

HEL 2020-001116 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta erityisen tuen järjestämi-
seksi lukio-opinnoissa:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä lukiolaisten erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuoli-
sesti tukea oppimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistami-
seen. Oppimisen tukea lukiokoulutuksessa tulee lautakunnan mielestä 
vahvistaa kehittämällä pedagogisia menetelmiä, lukion henkilökunnan 
yhteistyötä sekä jo olemassa olevia oppimisen tuen toimintamalleja lu-
kiokoulutuksen kokonaisuudistusta vastaavalla tavalla. 

Lukiolaki ja lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 uudistavat lukiokoulutusta

Lukiolain (714 /2018) 28 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada eri-
tyisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukai-
sesti. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Lukiolais-
sa ei säädetä erityisestä tuesta. Oppimisen tukea ja erityisopetusta an-
netaan opiskelijan yksilöllisen pedagogisen tuen tarpeen mukaan. 

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 kuvaa tarkemmin oppimi-
sen tuen ja erityisopetuksen sisältöä. Oppimisen tuen tavoitteena on 
tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa, edistää opiskelijan 
hyvinvointia ja jaksamista sekä antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirty-
miseen. Opetussuunnitelman perusteet ohjaa aineenopettajia 
käyttämään monipuolisia pedagogisia menetelmiä ja oppimisympäri-
stöjä sekä vahvistaa aineenopettajan roolia oppimaan oppimisen taito-
jen ohjauksessa. Erityisopetus tukee aineenopetusta, ja sitä on mah-
dollista toteuttaa eri tavoin. Erityisopettaja tekee yhteistyötä muiden 
opettajien kanssa tukea tarvitsevan opiskelijan oppimiseen ja ope-
tukseen liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutuksen järjestäjät päättävät paikallisen opetussuunnitelmansa lu-
kion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lukiolain ja lukion ope-
tussuunnitelman perusteiden oppimisen tukea ja erityisopetusta koske-
vat velvoitteet astuvat voimaan, kun lukion uusi opetussuunnitelma ote-
taan käyttöön 1.8.2021 aloittavilla opiskelijoilla. Helsingin kaupungin lu-
kioiden paikallista opetussuunnitelmaa tehdään parhaillaan. 
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Helsingin kaupungin lukioissa toteutetaan jo suurelta osin nykyisen lu-
kiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaista oppi-
misen tukea ja erityisopetusta. Lukiolaisten oppimista tukevia ratkaisuja 
kehitetään edelleen moniammatillisessa yhteistyössä osana lukioiden 
opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. 
Tavoitteena on vahvistaa opiskelijalähtöistä ja kaikkien opiskelijoiden 
osallisuuden mahdollistavaa pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria. 

Oppimisen tuki Helsingin kaupungin lukioissa

Helsingin kaupunki järjestää lukiokoulutusta 11 suomenkielisessä ja 3 
ruotsinkielisessä lukiossa. Lukiokoulutusta aikuisille tarjoavat Helsingin 
aikuislukio ja Tölö gymnasiumin aikuiskoulutuslinja. Kaupungin lukioi-
den erityisopetusta on vahvistettu viime vuosina. Tällä hetkellä jokai-
sessa kaupungin suomenkielisessä lukiossa on oma kokoaikainen eri-
tyisopettaja. Ruotsinkielisissä lukioissa toimii yksi erityisopettaja. Kau-
pungin lukioiden lisäksi Helsingissä toimii yli 20 yksityistä ja valtion lu-
kiota. Yksityiset ja valtion lukiot vastaavat itsenäisesti omasta toimin-
nastaan. 

Lukiolaisen oppimisen tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa sekä 
opintojen aikana yhdessä opiskelijan kanssa. Helsingin kaupungin su-
omenkielisten lukioiden opiskelijoista 9,5 prosentille on tehty oppimisen 
tuen suunnitelma (tilanne 11.2.2020, nuorten lukiokoulutus). Oppimisen 
tuen suunnitelmassa kuvataan muun muassa opiskelijalle suunnitellut 
pedagogiset ratkaisut eri oppiaineissa. 

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelija saa monipuolisesti tukea op-
pimiseen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen. Oppimisen 
tuki toteutetaan aineenopettajien, erityisopettajien, opinto-ohjaajien se-
kä opiskeluhuollon henkilöstön yhteistyönä. Lukioissa on tarjolla tukio-
petusta ja lisäopetusta. Erilaiset avoimet oppimisen tuen toteutukset, 
kuten rästipajat ja tukipajat, mahdollistavat opiskelijalle tuen saamisen 
joustavasti. Osassa lukiota toteutetaan myös vertaisoppimiseen pe-
rustuvia oppimisen tuen ratkaisuja. Eri oppilaineiden tukikurssit sekä 
opiskelutaitoja parantavat ja hyvinvointia lisäävät kurssit tarjoavat opis-
kelijalle lisätukea oppimiseen. Lukioissa on esimerkiksi toteutettu erityi-
sopettajan ja aineenopettajan yhteisopettajuutena kursseja, joissa 
opiskelija voi vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan tai jonkin oppiai-
neen osaamista. Erityisopettajan ja opiskeluhuollon henkilöstön yhtei-
styössä toteutetuilla kursseilla opiskelija saa tukea opiskelukyvyn, elä-
mänhallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Lukion erityiso-
pettaja ohjaa opiskelijoita opiskelutaitojen vahvistamisessa sekä oppi-
misen esteiden ylittämisessä myös yksilöllisesti. Opiskelijan jaksamista 
ja opintojen etenemistä tuetaan myös opiskeluvalintojen ohjauksella 
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sekä ryhmänohjaajan tuella. Tarvittaessa opiskelija saa yksilöllisiä 
opiskeluhuollon palveluja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta. Helsingin kaupungin lukioissa on jo käytössä useita toi-
mintamalleja ja menetelmiä, joilla lukioiden henkilöstö voi tukea opiske-
lijoita opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Lautakunnan mie-
lestä lukiolaisten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvis-
taa kehittämällä edelleen lukioiden oppimista tukevia toimintamalleja ja 
opiskelijalähtöisiä pedagogisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan oppimi-
sen tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuus ja oppiminen yhdessä 
muiden kanssa. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen kehittämistyötä 
tehdään jo osana paikallista opetussuunnitelmatyötä ja uuden opetus-
suunnitelman käyttöönottoa. Erityisluokkamuotoinen lukio-opetus ei 
myöskään tukisi lukiouudistuksen tavoitetta lisätä mahdollisuuksia yk-
silöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan edistävät lukiolaisten opis-
kelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.

Ammatilliset erityisoppilaitokset toteuttavat vaativaa erityistä tukea

Aloitteessa esitetään oppimisen tuen käytännön toteutusmahdollisuu-
tena lukiolinjaa ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen kou-
lutuksen lainsäädännön (531/2017) mukaan ammatillisten tutkintojen ja 
koulutuksen järjestäminen vaativana erityisenä tukena edellyttää ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järje-
stämislupaa. Vaativa erityinen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on 
vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi 
opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tu-
kea tai joiden moniammatillisen ja monialaisen palvelujen tarve on mu-
utoin merkittävä. Helsingin kaupungilla ei ole vaativan erityisen tuen 
järjestämislupaa eikä ammatillisilla erityisoppilaitoksilla lukiokoulutuk-
sen järjestämislupaa. 

Mukana-ohjelma

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi keskeinen painopiste on 
nuorten syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Kaupunginhalli-
tus on 19.3.2018 tekemällään päätöksellään kohdistanut erillismäärä-
rahan lukioiden erityisopetuksen kehittämiseen. Lukioiden erityisope-
tuksen kehittäminen on yksi lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemi-
sen kaupunkistrategiahankkeen 2017–2021 Mukana-ohjelman toimen-
piteistä. Lukioiden erityisopetuksen kehittämishankkeessa vahvistetaan 
etenkin erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä sekä lukioiden 
henkilökunnan osaamista oppimisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja 
tuen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä opiskelijoiden erilaisten 
valmiuksien ja oppimisen tuen tarpeiden huomioimista lukio-
opetuksessa. Lautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lukio-
opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Lukiolais-
ten oppimisen tukea on tarkoituksenmukaisempaa vahvistaa ke-
hittämällä lukiokoulutuksen pedagogisia menetelmiä, toimintamalleja ja 
toimintakulttuuria opiskelijalähtöisyyttä sekä oppimisen tukea tarvitse-
vien opiskelijoiden osallisuutta edistävällä tavalla. Lukiokoulutuksen 
oppimisen tuen kehittäminen tapahtuu osana lukioiden paikallista ope-
tussuunnitelmatyötä ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa sekä 
Mukana-ohjelman kehittämishankkeena. 

Käsittely

14.04.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdassa (10):

a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta."

b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoituksenmukaisempaa" 
muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista"

c) Muutetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluok-
kamuotoisen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.” 

Kohdassa (13):

a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kannata erityisluok-
kamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.”

b) Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoi-
tuksenmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”.

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdassa (10): a) Poistetaan kohdassa (10) ensimmäinen 
lause 
" Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata erityisluokkamuotoista lu-
kio-opetusta." b) Lisäksi kohdan (10) kolmannen virkkeen "tarkoi-
tuksenmukaisempaa" muutetaan muotoon "tarkoituksenmukaista" c) 
Muutetaan kappaleen (10) viimeinen virke muotoon ”Erityisluokkamuo-
toisen 
lukio-opetuksen haaste on, että se ei tukisi lukiouudistuksen tavoitetta 
lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintovalintoihin, jotka osaltaan 
edistävät lukiolaisten opiskelumotivaatiota ja opintoihin sitoutumista.”  
Kohdassa (13): a) Poistetaan kohdassa (13) virke ”Lautakunta ei kan-
nata erityisluokkamuotoista 
lukio-opetusta tai lukiolinjaa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.” b) 
Muutetaan kohdassa (13) kolmannessa virkkeessä sana ”tarkoi-
tuksenmukaisempaa” 
muutetaan muotoon ”tarkoituksenmukaista”. 

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Pia Kopra, 
Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Ei-äänet: 1
Petra Malin

Tyhjä: 2
Ville Jalovaara, Vesa Korkkula

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä esitte-
lijän ehdotuksen äänin 10-1. Tyhjää äänesti 2.

24.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mari Mulari, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 83274

mari.mulari(a)hel.fi
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§ 209
Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en övertrycks-
hall till Drumsö

HEL 2019-011604 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Nygård och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden vidtar de åtgärder som krävs för att man ska få en övertrycks-
hall till Bruksviksparken på Drumsö åt fotbollsspelarna.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorn bereder en ny park-
plan för Bruksviksparken och initierar en detaljplaneändring på så sätt 
att det till följd av dessa är möjligt att placera en övertryckshall på om-
rådet under vintern. Under sommaren är hallens område i annan an-
vändning. Bruksvikens gällande detaljplan från 1951 tillåter ingen över-
tryckshall.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i 
ärendet. Båda nämnderna understöder motionens förslag i sina utlå-
tanden. Stadsmiljönämnden återremitterade förslaget till parkplan enligt 
vilken det inte var möjligt att placera en övertyckshall i parken. Den nya 
parkplanen ska hastigt påskyndas.
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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.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mia Nygårdin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 461

HEL 2019-011604 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

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 349

HEL 2019-011604 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee uuden puistosuunnitelman ja 
käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen 
myötä tehtävä kaavoitus mahdollistavat talvikautisen kuplahallin sijoit-
tamisen Ruukinlahdenpuiston alueelle. Kesäkaudella kuplahallin alue 
on muussa käytössä. Suunnitelma ei edellytä lisäpysäköintipaikkoja. 
Uutta suunnitelmaa edistetään ripeästi ja tarvittaessa kahdessa vaihe-
essa.

07.04.2020 Palautettiin

31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093

paula.hurme(a)hel.fi
Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen(a)hel.fi
Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 48

HEL 2019-011604 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kuplahallin sijoittamista 
Lauttasaareen, mikäli saarelta löytyy hallille sopiva sijoituspaikka. 

Kyseessä on jalkapalloseura Pallo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) hanke seu-
ran omistaman kuplahallin sijoittamiseksi Ruukinlahden puistoon. Hallin 
aikaansaaminen Lauttasaareen on sinänsä kannatettava ja liikuntaa li-
säävä hanke, mutta Ruukinlahden puiston vuodelta 1951 peräisin oleva 
asemakaava ei salli hallin sijoittamista puistoon.

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa 
on laadittu Ruukinlahden puistoon uutta puistosuunnitelmaa, joka on 
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tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle tämän aloitteen käsit-
telyn yhteydessä. Suunnitelmaehdotuksessa puistoon sijoitetaan koira-
aitaus, lumen varastointipaikka ja hiekkatekonurmipintainen pelikenttä. 
Suunnitelma ei ehdotetussa muodossaan mahdollista kuplahallin sijoit-
tamista puistoon.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 284 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
09.09.2020

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

§ 210
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om restaurering 
eller utbyte av Havis Amanda

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Fatim Diarra och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion 
av Havis Amanda ska restaureras och antingen bytas ut till en kopia el-
ler skyddas så att det fortfarande går att festa på Esplanaden.

Stadsstyrelsen konstaterar att det har utretts alternativa sätt att skydda 
Havis Amanda under fester. Kultur- och fritidssektorn har berett sig på 
en verksamhetsmodell enligt vilken verket skyddas med bevakning och 
tillfälliga inhägnader. Det går att festa vid Havis Amanda så länge 
skulpturens och allmänhetens säkerhet blir beaktad.

Om man vill byta ut Havis Amanda mot en kopia, räcker det inte med 
att flytta bara bronsfiguren. Konstverket är en helhet, och att flytta det 
skulle innebära att inte bara själva skulpturen utan också hela spring-
brunnen med bassäng och tekniska anordningar måste flyttas. Detta 
kan inte anses vara ett realistiskt alternativ. Att byta ut den ursprungliga 
skulpturen mot en kopia skulle dessutom signalera att det är tillåtet att 
klättra på offentliga konstverk.
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Utredningar har gett vid handen att Havis Amanda är i behov av restau-
rering, såsom det framhålls i motionen. Många delar av verket behöver 
repareras och speciellt tekniken har nått ändan av sin livscykel. Kultur- 
och fritidsnämnden har i sitt utlåtande ansett att en restaurering av Ha-
vis Amanda bör knytas till en större iståndsättning av hela torget och att 
ett särskilt anslag bör anvisas för detta.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 492

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

24.08.2020 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 25.02.2020 § 40

HEL 2020-000556 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Havis Amandan suihku-
lähdekokonaisuuden kunnostamiseen tulisi osoittaa erillinen määrära-
ha, jonka tason arvioimiseksi tulee tehdä erillinen selvitys. Samalla tu-
lee selvittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen 
ympäristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvalli-
sella tavalla.

Havis Amanda on suihkulähdekokonaisuus, jonka pronssiosat on muo-
toillut taiteilija Ville Vallgren ja ne on valettu Pariisisissa 1906. Kokonai-
suuden muista suunnittelijoista ei ole varmuutta. Helsingin kaupunki ti-
lasi teoksen ja julkistustilaisuus pidettiin Helsingissä 20.9.1908.

Teos kuuluu Helsingin taidekokoelmaan, josta huolehtii HAM Helsingin 
taidemuseo. Teoksen ylläpitovastuu jakautuu HAMin ja kaupunkiympä-
ristön toimialan kesken niin, että HAM vastaa pronssiosista ja kaupun-
kiympäristön toimiala muista suihkulähteen osista sekä tekniikasta. 

Teoksen pääosat ovat vesiallas reunakiveyksineen; pronssiosat jotka 
koostuvat vesialtaasta nousevan betonisokkelin päällä olevasta alao-
sasta; pyöreästä vesiallastasosta kala-aiheisen osan kera; naishah-
mosta (Havis Amanda) sekä neljästä reunakiveyksen päällä makaavas-
ta merileijonasta. Vesiallasta kiertää kaksi graniittista tasoa jotka kuulu-
vat teokseen. Graniittiosat ovat kiillotettua Vehmaan Uhlun punaista 
graniittia. Kalat ja merileijonat suihkuttavat vettä; kalat viistosti alaspäin 
ja merileijonat kohti altaan keskustaa.

Teoksen korjaamisesta, kunnostamisesta ja suojaamisvaihtoehdoista 
on tehty valtuustoaloite, jossa esitetään kahta vaihtoehtoa:

Aloitteessa esitetty vaihtoehto 1, Havis Amandan korvaaminen kopiolla:

Taidemuseon näkemys on, että alkuperäinen veistoskokonaisuus on 
säilytettävä nykyisellä paikallaan. Juhlinta ja siihen liittyvä kiipeily ei ole 
riittävä peruste kopion teettämiseksi. Kopiokaan ei poista kiipeilyn 
mahdollisuutta. Julkisiin veistoksiin kiipeily ei ole sallittua eikä yleisölle 
turvallista. Veistoksen ikä tai ilmastotekijät eivät ole ongelma veistok-
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sen säilymiselle nykyisellä paikallaan. Alkuperäisen veistoksen kor-
vaaminen kopiolla voisi lisäksi tahattomasti viestiä, että kiipeily julkisiin 
taideteoksiin olisi sallittua.

Koska kyseessä on teoskokonaisuus, sen siirtäminen tarkoittaisi 
pronssisen veistoshahmon lisäksi koko suihkulähteen siirtämistä altai-
neen ja tekniikoineen. Tämä ei taidemuseon näkemyksen mukaan ole 
realistinen vaihtoehto.

Vaihtoehto 2, Havis Amandan kunnostaminen ja suojaamisvaihtoehdot niin, että 
juhlat voisivat jatkua Esplanadilla.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on selvittänyt Havis Amandan suo-
jaamisvaihtoehtoja juhlien aikana. Toimialalla on jo varauduttu toimin-
tamalliin, jossa teos suojataan vartioinnilla ja väliaikaisilla aitauksilla. 
Havis Amandan äärellä voidaan juhlia, kunhan veistoksen ja yleisön 
turvallisuus otetaan huomioon. 

Taidemuseon näkemys on, että Havis Amanda on kunnostuksen tar-
peessa. Teoksesta on tehty selvityksiä, joista käy ilmi, että teoksen 
monet osat kaipaavat kunnostusta ja etenkin sen tekniikka on elinkaa-
rensa päässä. Pronssiosien sisäisen tukirakenteen kuntoa ei kuiten-
kaan ole päästy tutkimaan. Taidemuseo on keskustellut kaupunkiympä-
ristön toimialan kanssa, ja molempien näkemys on, että suihkulähde-
kokonaisuus teknisine osineen tulisi peruskorjata ja peruskorjaus sitoa 
koko torin laajempaan kunnostukseen.

Käsittely

25.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisäys kappaleen (2) loppuun: "Samalla tulee sel-
vittää suihkulähdekokonaisuuden suojaamismahdollisuuksia sen ympä-
ristössä tapahtuvien kansanjuhlien ajaksi esteettisellä ja turvallisella ta-
valla."

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö

Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077

taru.tappola(a)hel.fi
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§ 211
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om lokaler för 
vattenmotion till Forsby seniorcenter

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby se-
niorcenter att staden undersöker möjligheterna att göra en 
lokal- eller tomtområdesreservering i planeringen av Forsby-
området för att bygga simbassängen, som eventuellt för-
verkligas i ett senare skede. (Arja Karhuvaara)

Behandling

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Sinikka Vepsä 
föreslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadsstyrel-
sens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby se-
niorcenter att staden undersöker möjligheterna att göra en 
lokal- eller tomtområdesreservering i planeringen av Forsby-
området för att bygga simbassängen, som eventuellt för-
verkligas i ett senare skede.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av stadssty-
relsens svar på motionen om en terapibassäng till Forsby seniorcenter 
att staden undersöker möjligheterna att göra en lokal- eller tomtområ-
desreservering i planeringen av Forsbyområdet för att bygga simbas-
sängen, som eventuellt förverkligas i ett senare skede.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 56
Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Mari Ho-
lopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Ko-
skinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Juhani Strandén, 
Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Sampo Terho, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 26
Pentti Arajärvi, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Di-
arra, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemä-
ki, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, San-
na Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020
3 Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto
4 Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sinikka Vepsä och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att tillräckligt stora lokaler för vattenmotion byggs på Forsby seniorcen-
ter.

Stadsstyrelsen hänvisar till sina svar på hemställningsklämmarna 
5.3.2018, § 130 och 131, som gäller samma fråga och anser att det in-
te är ändamålsenligt att bygga separata lokaler för vattenmotion på 
Forsby seniorcenter av kostnads- och underhållsskäl. Simhallen och 
lokalerna för vattenmotion i Bunkern på Busholmen väntas bli färdiga 
år 2023, varvid de nya lokalerna förbättrar möjligheterna för all slags 
vattenmotion.

Äldrerådet och handikapprådet har i sina utlåtanden tillstyrkt projektet 
som föreslås i motionen.

Kultur- och fritidsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden har gett 
utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med dessa 
utlåtanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite_
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 19.2.2020
3 Lausunto 19.2.2020, Lausunto 19.2.2020, Helsingin vanhusneuvosto
4 Lausunto 25.2.2020, Helsingin vammaisneuvosto

Bilagematerial
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1 Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 §130
2 Kaupunginhallituksen päätös 5.3.2018 § 131

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 493

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala 19.2.2020

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimiala antaa lausuntopyynnön mukaisen toimialan 
lausunnon seuraavasti: Koskelan uuteen seniorikeskukseen ei suunni-
tella vesiliikuntatiloja korvaamaan Käpylinnasta (Käärmetalon yhtey-
destä) lakkautettuja tiloja. Liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpitämi-
nen ja liikuntapalvelujen tuottaminen sekä kehittäminen kuuluvat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuualueisiin. Sosiaali- ja terveystoimi-
ala viittaa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin 11.2.2020 
(HEL 2019-011606) ja 3.10.2017 (HEL 2017-005416).

Lisäksi viitataan toimialan aiempiin lausuntoihin:
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- Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhalli-
tukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien vesivoi-
mistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle (HEL 
2017-005416)

- Vastaus Koskela-kerhon/Kallion-Vallilan eläkeläiset ry:n ti-
etopyyntöön Koskelan uuden monipuolisen palvelukeskuksen suunnit-
telusta ja rakentamisesta (HEL 2018-006854)

Lisätiedot
Tapio Senne, suunnittelija, puhelin: 310 43895

tapio.senne(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.02.2020 § 26

HEL 2019-011606 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä erillisten vesiliikuntatilojen ra-
kentamista Koskelan seniorikeskukseen liikuntapalveluiden kannalta 
tarkoituksenmukaisena.

Yksittäisten, erillisten vesiliikuntatilojen ylläpito on hankalaa ja kallista. 
Tästä syystä viime vuosina on mm. suljettu useita yksityisten tahojen 
ylläpitämiä pieniä vesiliikunta-, kuntoutus-  ja terapia-altaita.

Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallitilat valmistuvat tämän hetkisen arvion 
mukaan vuonna 2023. Uimahallin tulee tiloja mm. vesijuoksulle ja -
voimistelulle. Tämä parantaa merkittävästi kaikenlaisen vesiliikunnan 
edellytyksiä Helsingissä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi 3.10.2017, § 55 lausunnon 
valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden 
huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa. Lausunnossa 
vesiliikunnan ja muiden liikuntatilojen tarve nähtiin tärkeänä kaupungin 
kasvun kannalta. Samalla kutenkin ymmärrettiin Koskelan monipuoli-
sen palvelukeskuksen konseptin mukaisten toimintojen lisäksi tilojen ja 
toimintojen suunnittelussa ei ollut mukana voimisteluallastiloja. Li-
ikuntaviraston teettämissä tutkimuksissa liikuntapaikkojen saavu-
tettavuustarkastelussa ei tullut ilmi Koskelan alueella olevan heikom-
paa asetelmaa vesiliikuntapalveluiden kohdalta verraten muihin alueisi-
in. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi 3.10.2017, § 54  lausunnossa 
koskien valtuutettu Sirkku Ingervon toivomuspontta Käpylinnan korvaa-
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vista tiloista Koskelassa, että tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen 
valmistuminen lisää kaupungin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa 
samalla muualta erityisryhmille ja senioreille soveltuvia allastiloja. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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§ 212
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om sjukhus-
besök för medicinering för patienter som bor hemma

HEL 2019-011886 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 Petrus Pennasen aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.2.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att medicineringen för patienter som bor hemma ordnas på sjuk-
husbesök.

Stadsstyrelsen konstaterar att en av riktlinjerna i stadsstrategin 2017–
2021 är att förbättra servicen på basnivå.

Ordnande av vården enligt det som föreslås i motionen utreds för när-
varande. Dessutom föreslås att en poliklinisk åtgärdscentral inrättas på 
Dals samsjukhus. Det är ändamålsenligt att koncentrera medicininfu-
sioner, krävande sårvård och andra mindre åtgärder, som i nuläget ut-
förs på hemsjukhusen, poliklinikerna och bäddavdelningarna, till en po-
liklinisk åtgärdscentral.

Social- och hälsovårdssektorn har gett ett utlåtande i ärendet. Stads-
styrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 295 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
09.09.2020

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

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
2 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 27.2.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 463

HEL 2019-011886 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 27.2.2020

HEL 2019-011886 T 00 00 03
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Sosiaali- ja terveystoimi antaa seuraavan lausunnon kaupunginvaltuu-
tettu Petrus Pennasen ja 17 muun valtuutetun sairaanhoitajaa vaativan 
lääkehoidon järjestämistä sairaalakäynneillä koskevasta valtuustoaloit-
teesta:

Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) mukaan sosiaali- ja terveysto-
imialan on järjestettävä kuntalaisten sairaanhoitopalvelut, jotka sisäl-
tävät kotisairaanhoidolliset palvelut. Vuoden 2019 aikana Helsingin sai-
raaloissa hoidettiin 8383 potilasta, jotka olivat yhteensä 12689 hoito-
jaksolla. Sairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on n. 1,3 % koko 
Helsingin väestöstä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kotisairaalapalveluita. Kotisai-
raalahoito on määräaikaista tehostettua kotisairaanhoitoa. Helsingin 
kotisairaala toimii kolmesta toimipisteestä käsin ja tavoittaa vuosittain 
noin 3000 potilasta ja käyntejä on noin 5000. Kotisairaalassa työsken-
telee 72 sairaanhoitajaa ja 11 lääkäriä.

Kotisairaalassa hoidetaan pääasiassa palliatiivista hoitoa tarvitsevia 
sekä infektiopotilaita. Kotisairaala järjestää myös esimerkiksi antibiootti-
tiputukset ja verensiirrot silloin, kun potilas ei ole ympärivuorokautisen 
sairaalahoidon tarpeessa. Sosiaali- ja terveystoimiala on tietoinen koti-
sairaalan ajoittaisesta ruuhkautumisesta. Vuonna 2019 kotisairaala py-
styi vastaanottamaan ajoittain vain puolet tarjotuista potilaista johtuen 
huonosta sairaanhoitajien saatavuudesta. Tällä hetkellä työntekijätilan-
ne kotisairaalassa on parempi. 

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää parhaillaan vaihtoehtoa, jossa suo-
nensisäisiä tiputushoitoja voitaisiin osittain keskittää palliatiiviselle poli-
klinikalle Suursuon sairaalaan. Saatujen kokemusten pohjalta on mah-
dollista arvioida kyseisen vaihtoehdon kehittämistarpeita.

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
HUSin yhteishankkeessa, Laakson yhteissairaalassa, tullaan 
esittämään polikliinisen toimenpidekeskuksen perustamista. Polikliini-
seen toimenpidekeskukseen olisi tarkoituksenmukaista keskittää esi-
merkiksi nykyisin kotisairaaloissa, poliklinikoilla ja vuodeosastoilla to-
teutettuja lääkeinfuusioita, vaativia haavanhoitoja ja muita pientoimen-
piteitä. Keskittämisellä mahdollistetaan henkilöstöresurssien optimaali-
nen käyttö sekä pidemmät aukioloajat palvelemaan potilaiden hoidon 
tarvetta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:
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Sosiaali- ja terveystoimiala kehittää määrätietoisesti palvelujaan yh-
dessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osana kasvavaa kaupunkia. 
Toimialan palveluissa on sitouduttu tavoitteeseen, jossa parannetaan 
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveystoimi 
etsii ja selvittää jatkuvasti keinoja järjestää asiakkaan tarvitsemat pal-
velut edellä mainitun tavoitteen mukaisesti siten, että asiakkaan saama 
hyvinvointivaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätiedot
Elina Borchers, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 25347

elina.borchers(a)hel.fi
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§ 213
Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om utdelning av 
halkskydd för skor till seniorer

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Sampo Terho fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att det för att minska antalet fallo-
lyckor utreds i vilken utsträckning det är ändamålsenligt att 
dela ut halkskydd.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

8 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det för att minska antalet fal-
lolyckor utreds i vilken utsträckning det är ändamålsenligt att dela ut 
halkskydd.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 16
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte 
Kaleva, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami 
Muttilainen, Dani Niskanen, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Ju-
hani Strandén, Sampo Terho, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 65
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holo-
painen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
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Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Wille Rydman, Pauliina Saares, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi 
Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Re-
etta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Suldaan Said Ahmed, Jan Vapaavuori, Paavo Väyrynen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Ebelings förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sampo Terhon aloite
2 Lausunto 22.4.2020, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sampo Terho och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att halkskydd för skor varje år ska delas ut till 70 år fyllda helsingforsare 
i syfte att hindra halkolyckor.

Stadsstyrelsen anser att det inte kan anses vara motiverat att dela ut 
halkskydd till alla inom en viss åldersgrupp. Kostnaderna för den verk-
samhet som föreslås i motionen skulle bli avsevärda, men det går inte 
att påvisa att antalet halkolyckor skulle minska i proportion till kostna-
derna. Det är viktigt att rikta åtgärderna för att förebygga halkolyckor 
enligt individuella bedömningar.
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Stadsstyrelsen konstaterar att till prioriteringarna och målen i Helsing-
fors välfärdsplan 2019–2020, som fullmäktige godkände 19.5.2019, § 
213, hör bl.a. en hälsosam stad i rörelse för alla, stärkt funktionsförmå-
ga och delaktighet för de äldre och levande, särpräglade och trygga 
stadsdelar. För att nå dessa mål samarbetar sektorerna bl.a. när det 
gäller att förebygga olycksfall.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande 
och konstaterar att en bedömning av risken för fallolyckor inom den 
äldre befolkningen kräver utredning av de enskilda äldres hälsotill-
stånd, rörelseförmåga, levnadsvanor, boendeförhållanden och omgiv-
ning och av vilka önskemål de har. Halkskydd som fästs på skorna kan 
i vissa fall vara behövliga hjälpmedel med tanke på att hålla sig på be-
nen, men de är inte lämpliga för alla och kan också öka risken att falla 
omkull inomhus. Antalet halkolyckor måste minska betydligt för att det 
ska gå att påvisa att utdelning av halkskydd är till nytta. År 2017 be-
handlades en budgetmotion som gällde samma sak. Den finns i bila-
gematerialet. Då framhölls det efter ett försök med användning av halk-
skydd att det inte kunde påvisas någon kostnadsnytta med att dela ut 
sådana.

Social- och hälsovårdsnämnden, stadsmiljönämnden och äldrerådet 
har gett utlåtande i ärendet.

Svaret är samstämmigt med social- och hälsovårdsnämndens utlåtan-
de. Stadsmiljönämnden har talat för en utdelning av halkskydd, likaså 
äldrerådet, som dessutom har ansett det vara nyttigt med halkskydd ef-
ter enskilda personers önskemål och behov, också utan den ålders-
gräns som föreslås i motionen.

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 Sampo Terhon aloite
2 Lausunto 22.4.2020, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto

Bilagematerial

1 Valtuutettu Ninan Hurun talousarvioaloite v. 2017
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 465

HEL 2020-001925 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

Kaupunkiympäristölautakunta 02.06.2020 § 340

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään kadun ja erä-
iden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa eli kunnossapi-
tolaissa. Helsingissä katujen liukkautta torjutaan kunnossapitolain edel-
lyttämällä tavalla ja osoittamalla vastuujaolla kaupungin sekä kadun 
varrella olevien kiinteistöjen kesken. 

Kaupungin vastuulla olevat kadut, torit ja aukiot kaupunki hoitaa 
Helsingin talvihoidon laatuvaatimusten mukaisesti. Jalkakäytävän li-
ukkaus torjutaan kadun kunnossapito- ja kiireellisyysluokituksen perus-
teella siten, että yön jälkeinen liukkaus on torjuttava tonttikaduilla vii-
meistään klo 12 mennessä.

Keskustaa lukuun ottamatta kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla 
olevat katujen talvihoito- ja puhtaanapitotyöt jalkakäytävien liukkau-
dentorjunta mukaan lukien tehtäväkseen, ns. kokonaisvastuuhoidon pii-
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riin. Kaupunki laskuttaa kiinteistöjä näistä kiinteistöille lain mukaan kuu-
luvista töistä.

Keskustassa kiinteistön omistajat suorittavat kohdallaan olevan jalk-
akäytävän liukkauden torjunnan, mistä kunnossapitolaissa säädetään. 
Tätä tehtävää valvoo kaupunkiympäristön alueiden käyttö- ja valvon-
tayksikkö.

Kaupunki tarjoaa liukkausvaroituspalvelua. Palvelu varoittaa liukkaim-
mista keleistä tekstiviestillä. Tekstiviesti lähetetään kaikille niille helsin-
kiläisille, jotka ovat palveluun liittyneet. Kaupunki on mukana myös 
”Pysy pystyssä”-kampanjassa.

Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä ja turvallisia 
liikkua kaikkina aikoina. Lähtökohtana Helsingissä onkin, että kadulla li-
ikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista myös iästä tai to-
imintarajoitteista huolimatta. 

Liukastumisista johtuneet kaatumisonnettomuudet ovat kuitenkin vali-
tettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia. Valtaosa liukastumisista on 
onneksi lievempiä tapaturmia, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä, tai kun-
toon hoidettavissa olevia, jalan luiden tai ranteiden murtumisia, mutta 
liukastumisesta saattaa aiheutua myös pitkäaikaista tai loppuikäistäkin 
suurta haittaa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmat aiheuttavatkin suu-
rimman osan vuosittaisista yleisten alueiden vahingonkorvausvaateista 
ja -kustannuksista.

Esikaupunkialueilla on katujen hoidossa siirrytty kokonaisvastuuhoito-
malliin. Kaupunginhallituksen 12.11.2012 § 1270 päätöksen mukaisesti 
kantakaupungissa noudatetaan seuraavaa toimintamallia:

 Ensimmäisessä vaiheessa siirretään Katajanokan alueella lumen-
kuljetus ja katujen pesu kaupungin tehtäväksi sekä siirrytään katu-
jen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon Toukolan, Vanhankaupungin, 
Kumpulan ja Pasilan alueilla.

 Muilta osin kantakaupungin katujen hoidossa noudatetaan toistai-
seksi nykyistä kunnossapitolain mukaista työnjakoa kaupungin ja 
tontinomistajien kesken.

 Ensimmäisen vaiheen toimivuudesta kerätään kokemuksia ja saatu-
jen kokemusten perusteella kaupunginhallitus tulee päättämään 
erikseen jatkotoimista kantakaupungin katujen ylläpidossa ja talvi-
hoidossa. Tätä päätöstä ei kaupunginhallitus ole vielä tehnyt.

Koronan aiheuttaman muuttuneen taloustilanteen myötä tulee kau-
pungin itselleen ottamia uusia tehtäviä tarkoin harkita.
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Edellisen vuoden 2019 talvikausi oli runsasluminen ja kaupunki joutui 
ottamaan käyttöön talven varautumissuunnitelman mukaiset poik-
keustoimenpiteet ja lisäresurssit. Poikkeustilanteen toimenpideryhmän 
raporttien mukaan keskusta-alueiden kadut ja jalkakäytävät, jotka ovat 
kunnossapitolain mukaisesti kohdalla olevien kiinteistöjen hoitovastuul-
la, olivat suhteellisen hyvin ja nopeasti hoidetut. Suurimmat ongelmat 
olivat kokonaisvastuuhoitoalueiden tonttikatujen jalkakäytävillä, joiden 
hoidon kaupunki on ottanut tehtäväkseen. Helsingin talvihoidosta tehti-
in käyttäjätyytyväisyyskysely. Kyselyn tulokset olivat yhtenevät toimen-
pideryhmän raporttien kanssa.

Usein on esitetty, että Helsingin jalkakäytävät yleensä ja myös kan-
takaupungissa tulisivat varmimmin ja tasapuolisemmin sekä tehok-
kaammin talvihoidetuiksi kaupungin toimesta kuin kohdalla olevan kiin-
teistön hoitamana. Kaupunki varmistaa talvihoidon peruslaatutason ja 
tasalaatuisuuden. Katujen liukkaus ja liukkaudentorjuntatarve on kui-
tenkin uudelleenarvioitava.

Jalkakäytävien liukkaus torjutaan kiinteistöjen toimesta usein jo heti 
aamulla. Kiinteistöjen huoltoyhtiöt hoitavat kohdalla olevan tonttikadun 
jalkakäytävän varsinkin kantakaupungissa samalla kun talon piha-
alueen ja rappuset aamuisin noin klo 7‒8 mennessä. Jalkakäytävä saa-
tetaan hiekoittaa myös käsin, joka sinänsä on nopea toimenpide lyhyel-
lä matkalla. 

Kaupungin laatuvaatimus tonttikatujen liukkaudentorjunnassa on yölli-
sen liukkauden jälkeen työn suorittaminen klo 12 mennessä. Bussi- ja 
kokoojakaduilla liukkaudentorjuntavaatimus on klo 10 mennessä. 

Mikäli kokonaisvastuuhoitoa laajennetaan kantakaupunkiin, tulee li-
ukkaudentorjunnan määräaikoja ja tästä aiheutuvaa lisämäärärahatar-
vetta tarkastella samassa yhteydessä. Myös kiinteistöjen omistajilla on 
mahdollisuus parantaa kaupungin suorittamaa jalkakäytävän laatua. 

Liukuesteet tulevat olemaan erittäin tarpeellisia apuvälineitä pystyssä 
pysymisen turvaamiseksi. Yleisten alueiden vahingonkorvausvaateista 
suurin osa tulee jo nyt liukastumistapaturmista. Liukuesteiden jakami-
nen on turvallisuutta parantava toimenpide ja liukuesteet ovat käytettä-
vissä jalkakäytävien lisäksi myös puistoissa ja kaikkialla piha-alueilla. 

Ehdotus on siis kannatettava, mutta sen käytännön toteuttaminen ei 
kuitenkaan kuulu kaupunkiympäristölautakunnan toimialaan.

Kaupunkiympäristölautakunta suosittelee liukuesteiden jakamista ikä-
ihmisille.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2020 § 89

HEL 2020-001925 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sampo Terhon ym. valtuustoaloitteesta ikäänty-
ville jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä:

”Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopiste 'elävät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat' tavoittelee Helsinkiä, jossa kaikki kaupungi-
nosat ovat eläviä, viihtyisiä ja omaleimaisia ja asukkaat tuntevat kau-
punginosan omakseen. Yhdyskuntasuunnittelulla ja ympäristön ylläpi-
dolla vaikutetaan osaltaan kaupungin turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 
Tapaturmat niin liikenteessä kuin kotona ja vapaa-ajalla aiheuttavat in-
himillistä kärsimystä ja sairaanhoidon tarvetta kaikenikäisille helsinkiläi-
sille.

Etenkin kaatumiset ja liukastumiset ovat yleisiä tapaturmia, minkä vu-
oksi niihin panostetaan toimialojen yhteistyönä viestinnällä sekä laati-
malla suunnitelma liukastumisten ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisemiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti 
tunnistamaan kaatumisriski ja toteuttamaan kaatumista ehkäiseviä toi-
menpiteitä lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Toi-
mialalla on käytössä RAI-arviointi kotihoidossa ja ympärivuorokautises-
sa hoidossa. Arvioinnin avulla saadaan kaatumisriskin arvio, jonka pe-
rusteella suunnitellaan moniammatillisesti korjaavia toimia IKINÄ-
toimintamallin mukaisesti. Erityisen tärkeitä toimenpiteitä ovat tasapai-
non ja liikkumisen vahvistaminen sekä hyvän ravitsemuksen turvaami-
nen.

Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan myös kaatumisen riskiä ja sovi-
taan korjaavista toimenpiteistä. Helsingin sairaalassa kaatumisriskiä 
arvioidaan FRAT-menetelmällä, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen julkaisema lyhyt kaatumisvaaran arviointimenetelmä. Tiedot po-
tilaan kaatumisvaarasta ja osastolla toteutetut yksilölliset toimenpiteet 
kaatumisen ehkäisemiseksi sekä jatkohoidoksi suositeltavat keinot ja 
ohjeet liikuntakyvyn ylläpitämiseksi siirtyvät kirjattuna jatkohoitopaik-
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kaan tai kotihoitoon Pegasoksen loppuarviossa. Tulevaan Apotti-
järjestelmään on integroitu kaatumisriskin arviointi.

Kuten edellä todettiin, ikääntyneen henkilön kaatumisriskin arvioiminen 
edellyttää yksilöllistä selvitystä, joka kattaa henkilön terveydentilan ja li-
ikuntakyvyn, elintavat, asumis- ja ympäristöolosuhteet sekä omat nä-
kemykset ja toiveet. Kaatumisen ehkäisytoimet valitaan näiden pohjalta 
yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet ovat yksi mahdollinen to-
imenpide, mutta ne eivät sovi kaikille. Henkilön saattaa esimerkiksi olla 
vaikea asettaa liukuesteitä paikoilleen ja ottaa niitä pois. Liukuesteet 
voivat myös lisätä kaatumisriskiä julkisissa sisätiloissa kuten metroa-
semilla ja kauppakeskuksissa.

Ehdotuksen kustannusvaikutukset

Vuonna 2020 yli 70-vuotiaita helsinkiläisiä on noin 81 000. Lähimmän 
viiden vuoden aikana heidän määränsä lisääntyy noin 2 000 vuosittain. 
Olettaen, että liukuesteen hinta olisi 15 euroa kappale, välittömät kust-
annukset olisivat vuonna 2020 noin 1,2 miljoonaa euroa ja seuraavien 
vuosien kustannukset noin 30 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi eh-
dotuksesta aiheutuu välillisiä kustannuksia ja hallinnollista työtä. Jotta 
taloudellinen panos olisi kustannustehokas, sen pitäisi estää ensimmä-
isenä vuonna noin 2 500 ja seuraavina vuosina vuosittain noin 63 poli-
kliinistä hoitoa vaativaa kaatumistapausta, tai vastaavasti estää yläraa-
jamurtumia ensimmäisenä vuonna 473 ja sen jälkeen vuosittain noin 12 
kappaletta. Laskelmassa ei ole mukana välillisiä tai hallinnollisia kust-
annuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kaatumisen ehkäisyä tärkeänä kai-
kissa ikäryhmissä ja erityisesti ikääntyneillä. Työhön tarvitaan kaikkia 
toimialoja ja myös kaupungin asukkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa asia otetaan esille ikääntyneitä kohdattaessa. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta katsoo edelleen, kuten lausunnossaan valtuutettu Nina 
Hurun ym. vastaavan sisältöiseen talousarvioaloitteeseen 29.08.2017 § 
227, että yksittäisenä toimenpiteenä maksuttomien liukuesteiden jaka-
minen kaikille ikääntyneille ei ole kannatettava, koska ratkaisu ei sovel-
lu jokaiselle eikä sen kustannushyötyä ole voitu todentaa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikääntyneiden kaatumistapaturmilla on merkittäviä kielteisiä inhimillisiä, 
terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, joten niiden ehkäisy on tär-
keää. Kaatumisen ehkäisyyn voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla, jotka 
tulee suunnitella yksilöllisesti. Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet voivat 
ehkäistä kaatumista, mutta voivat myös aiheuttaa niitä."

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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

seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 214
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om utveckling av sys-
selsättningen och arbetsverksamheten för personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning

HEL 2020-001930 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 Kati Juvan aloite_
2 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
3 Lausunto, Yhdenvertaisuustoimikunta, 25.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kati Juva och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion dels 
en utredning om hur man kan utveckla sysselsättningen, arbetsverk-
samheten och flitpenningen för personer med intellektuell funktions-
nedsättning, dels ett särskilt åtgärdsprogram.

I riktlinjerna för stadsstrategin 2017–2021 konstateras att en fungeran-
de stad ska bygga på jämställdhet, jämlikhet, stark social sammanhåll-
ning och en öppen verksamhet som alla kan ta del i. Stadsstyrelsen 
konstaterar att åtgärder för att öka sysselsättningen, det psykosociala 
välbefinnandet och jämlikheten för personer med funktionsnedsättning 
och för partiellt arbetsföra för närvarande vidtas i ett omfattande sam-
arbete mellan olika sektorer. Syftet är att undanröja strukturella hinder 
och samla ihop sysselsättningsfrämjande åtgärder. De utvecklingsåt-
gärder som tagits upp i motionen och utlåtandena bereds bl.a. inom 
ramen för stadens likabehandlingsplan, rekrytering av personal, meto-
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der för stödda arbeten och ett program för arbetsförmåga samt ser-
vicestrategin för arbets- och dagverksamhet för personer med funk-
tionsnedsättning. Stadskansliet samlar åtgärderna och svarar för upp-
följningen av hur de genomförs och hur effektiva de är.

Social- och hälsovårdsnämnden, handikapprådet och likabehandlings-
kommittén har gett utlåtande i ärendet. Svaret 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 Kati Juvan aloite_
2 Lausunto, vammaisneuvosto, 9.6.2020
3 Lausunto, Yhdenvertaisuustoimikunta, 25.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 494

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 102

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Kati Juvan ja 25 muun valtuutetun aloitteesta ko-
skien kehitysvammaisten työllistymistä ja työtoiminnan kehittämistä:

”Aloitteessa on nostettu esiin sosiaali- ja terveystoimialallakin tärkeäksi 
tunnistettu tavoite. Työhönvalmennus on vaikuttava keino edistää 
vammaisten henkilöiden työllistymistä. Kehitysvammaisten työllistymi-
sen ja työtoiminnan kehittäminen on ollut ja on yksi vammaispalvelujen 
keskeinen tavoite vuosina 2019‒2020.

Tuetun työllistymisen ja päivätoiminnan periaatteet vammaispalveluissa 
ovat:

1. Tuetun työllistymisen palvelu tähtää asiakkaan työllistymiseen 
avoimille työmarkkinoille työvalmentajan tuella. Asiakkaan työl-
listyessä hän saa työsopimuksensa mukaista palkkaa.

2. Työtoiminnan tavoite on tukea kehitysvammaisten henkilöiden 
työllistymistä osa- tai kokoaikaisesti työsuhteiseen palkkatyöhön 
tai edistää yhteiskunnallista sopeutumista. Työtoiminnan palve-
lussa työtehtäviä harjoitellaan toimintakeskuksissa ja osallistu-
mispäivistä maksetaan työosuusrahaa.

3. Päivätoiminnassa asiakasta tuetaan vuorovaikutuksessa ja liit-
tymään ympäröivään yhteiskuntaan sekä tarjotaan mielekästä 
toimintaa päiviin.  

Tuetun työllistymisen palvelujen piirissä oli 248 asiakasta huhtikuussa 
2020. Voimassa oleva työsuhde oli 145:llä asiakkaalla. Koronapande-
mian johdosta 27 asiakasta on lomautettuna, 14 on jäänyt työttömäksi. 
Työtä tehdään myös erityisjärjestelyin, 81 asiakasta käy normaalisti tö-
issä työpaikalla.

Vammaispalvelujen työ- ja päivätoiminnan palvelustrategian laatiminen 
on aloitettu vuoden 2020 alussa, ja sen työstämistä jatketaan korona-
pandemiasta huolimatta. Tavoitteena on kartoittaa ja päivittää työ- ja 
päivätoiminnassa olevien asiakkaiden alueellista palveluiden tarvetta 
sekä tarvetta palveluiden sisältöjen kehittämiselle. 2019 alkaen on lisät-
ty tuetun työllistämisen palvelun saatavuutta Cäpsän, Töölön, Haavikon 
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ja Vallilan yksiköiden asiakkaille. Jokaisessa yksikössä työskentelee li-
säyksen seurauksena omia työvalmentajia. 

Vammaistyössä on tiedostettu haasteet asiakasryhmän työllisyydessä. 
Sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyössä voidaan nykyisillä tuetun 
työllistymisen resursseilla tukea noin 270 asiakasta, kuten aloitteessa 
on kuvattu. Tuetun työllistymisen kautta on vuoden 2019 aikana työlli-
stynyt työsuhteiseen työhön yhteensä 195 asiakasta, joista 13 henkilöä 
on ollut työsuhteessa Helsingin kaupunkiin tai liikelaitoksiin. 

Vammaisten henkilöiden työllistymiseksi Helsingin kaupungille tarvitaan 
osatyökykyisille henkilöille räätälöityjä tai sopivia työtehtäviä ja niiden 
täyttämiseksi vakansseja, joihin vammaiset työnhakijat voisivat työlli-
styä. Jotta vammaiset työntekijät voivat työllistyä kaupungin palkkatuet-
tuihin työpaikkoihin, tarvitaan osa-aikaisia palkkatuettuja työpaikkoja. 
Tällä hetkellä Helsingin palkkatukityöpaikat ovat pääsääntöisesti koko-
aikaisia. Palkkatuetun työn kohderyhmiin tarvitaan muutoksia, koska 
tällä hetkellä vaatimuksena on pitkään jatkunut työttömyys. Suurin osa 
vammaispalvelujen asiakkaista on työkyvyttömyyseläkkeellä, ja tästä 
johtuen työttömyysehto ei nykyisen tulkinnan mukaan täyty. Lisäksi on 
huomioitava, että asiakkaiden voimavarat eivät usein ensimmäisissä 
työsuhteissa riitä yli 30 tunnin viikkotyöaikaan. Monelle työskentely 
eläkkeeltä ja osa-aikaisena on tavoitteena. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että tulee selvittää, millä tavoin 
Helsingin kaupungin palkkatuetun työn ohjeisiin tulisi tehdä muutoksia 
yhteistyössä TE-toimiston kanssa, jotta palkkatuki voisi olla mahdollista 
myös työkyvyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, ja mikä näiden muu-
tosten mahdollinen kustannusvaikutus olisi.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunki pyrkii luomaan enemmän osa-
aikaisia, kehitysvammaisille ihmisille henkilökohtaisesti räätälöityjä 
palkkatuettuja työpaikkoja. Eri toimialoilla voi käyttää työanalyysi-
välinettä, jotta työpaikolla tunnistetaan niitä työtehtäviä, jotka sopivat 
tukea tarvitsevalle henkilölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiantun-
tijoiden avustaminen.

Vammaistyö on mukana hakemassa valtionavustusta tällä hetkellä 
haussa olevaan työkykyohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Tavoit-
teena on saada rahoitusta tuetun työllistymisen menetelmien nykyistä 
laajempaan käyttöön sekä selkiyttää sosiaalihuollon työllistymistä edi-
stävää palvelupolkua. Valtionavustusta myönnetään vuosille 
2020‒2022.

Työsuhteiden syntyminen vaatii räätälöintiä sekä tiivistä käytännön yh-
teistyötä työhönvalmentajien ja työnantajien välillä. Sopivien työpaikko-
jen löytämiseksi ja asiakkaan yksilöllisen polun toteuttamiseksi tulee 
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työhönvalmentajien riittävä määrä turvata. Lisäksi tarvitaan yksilöllisiä 
koulutuspolkuja ammatillisen osaamisen hankkimiseksi. Esimerkiksi 
osatutkintoja tulisi voida hyödyntää nykyistä enemmän ja aiemmassa 
vaiheessa. Lautakunta esittää, että nykyisten työvalmentajien määrä ja 
tarve arvioidaan pikaisesti ja selvitetään mahdollisuudet hankkia tarvit-
taessa lisää työvalmennusta.

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelmassa on 
2019–2020 käynnistetty työ, jossa valmistuu vammaisten ja osa-
työkykyisten työllistymispolun mallintaminen sekä toimijakokonaisuu-
den kuvaus. Vammaistyö on mukana tässä valmistelussa. Tavoitteena 
on muun muassa tunnistaa kaupungin sisäiset ja ulkoiset kumppanit 
sekä verkostot, tunnistaa ja kuvata rakenteelliset esteet ja ongelmat 
sekä tehdä toimenpidesuunnitelma niiden poistamiseksi. Työllistymis-
mahdollisuuksia tulee lisätä myös kaupungin sisällä. Tämä tulee tehdä 
yhteistyössä eri toimialojen välillä. Toimenpiteet vammaisten työllisty-
misen edistämiseksi, työhönvalmennuksen kehittämiseksi ja työpaikko-
jen räätälöimiseksi tehdään yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Kaupungin tekemissä ulkopuolisten palvelujen hankinnoissa tulisi käyt-
tää vielä nykyistä laajemmin työllisyysehtoja, toisin sanoen edellyttää 
ulkopuolisilta toimijoilta myös osatyökykyisten työntekijöiden osaami-
sen ja potentiaalin hyödyntämistä. 

Aloitteessa mainittua työosuusrahaa maksamalla pyritään osoittamaan 
palkkatyön tekemisestä koituva taloudellinen hyöty, joka on yksi moti-
voiva tekijä palkkatyössä käymiselle. Työosuusraha ei ole etuus, vaan 
asiakkaalle henkilökohtaisesti maksettava kannusteraha. Helsingin 
kaupungin työosuusrahan maksuperiaatteet on sosiaali- ja terveyslaut-
akunnan päätöksellä 2.12.2014 § 14 linjattu vastaamaan Vantaan ja 
Espoon työosuusrahan maksuperiaatteita. Lautakunta esittää, että sel-
vitetään työosuusrahan merkitystä ja kannustavuutta vammaisille itsel-
leen ja erilaisia malleja sen kehittämiseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työllistyminen palkkatyöhön lisää kehitysvammaisten henkilöiden psy-
kososiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksi 
todistetusti työllistymistä edistävistä keinoista on tuetun työllistymisen 
malli."

Käsittely

16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kuudennen kappaleen jälkeen 
seuraavat kappaleet:

Lautakunta katsoo, että tulee selvittää, millä tavoin Helsingin kaupungin 
palkkatuetun työn ohjeisiin tulisi tehdä muutoksia yhteistyössä TE-
toimiston kanssa, jotta palkkatuki voisi olla mahdollista myös työky-
vyttömyyseläkkeellä oleville henkilöille, ja mikä näiden muutosten mah-
dollinen kustannusvaikutus olisi.

Lisäksi lautakunta esittää, että kaupunki pyrkii luomaan enemmän osa-
aikaisia, kehitysvammaisille ihmisille henkilökohtaisesti räätälöityjä 
palkkatuettuja työpaikkoja. Eri toimialoilla voi käyttää työanalyysi-
välinettä, jotta työpaikolla tunnistetaan niitä työtehtäviä, jotka sopivat 
tukea tarvitsevalle henkilölle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiantun-
tijoiden avustaminen.

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kahdeksanteen kappaleeseen: 
"Lautakunta esittää, että nykyisten työvalmentajien määrä ja tarve ar-
vioidaan pikaisesti ja selvitetään mahdollisuudet hankkia tarvittaessa li-
sää työvalmennusta."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 3:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon kolmanneksi viimeiseen kappa-
leeseen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Toimenpi-
teet vammaisten työllistymisen edistämiseksi, työhönvalmennuksen 
kehittämiseksi ja työpaikkojen räätälöimiseksi tehdään yhteistyössä 
vammaisjärjestöjen kanssa."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Kati Juva: Lisätään lausunnon viimeiseen kappaleeseen ennen 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia: "Selvitetään työosuusrahan 
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merkitystä ja kannustavuutta vammaisille itselleen ja selvitetään erilai-
sia malleja sen kehittämiseksi."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä.

Vastaehdotus 5:
Jäsen Katju Aro: Työosuusrahan maksuperiaatteet tuodaan lautakun-
nalle uudelleen tarkasteltavaksi ennen valtuustokauden päättymistä.

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Katju Aro)

Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Riia Järvenpää, 
Seija Muurinen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Katju Aro, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen

Tyhjä: 3
Cecilia Ehrnrooth, Kati Juva, Touko Niinimäki

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
3 (tyhjää 3).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksyttyjen vastaehdotusten 
osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pauliina Vähäpesola, työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 310 43155

pauliina.vahapesola(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 14/2020 314 (334)
Stadsfullmäktige

Ärende/25
09.09.2020

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

§ 215
Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om tillgången på 
stödbostäder för eftervård

HEL 2020-001932 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 Petra Malinin aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petra Malin och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
staden ska anvisa barnskyddets eftervård tillräckligt många bostäder i 
förhållande till behovet och att bostadsbeståndet ska användas flexibelt 
för stödbostadsändamål.

Stadsstyrelsen konstaterar att de utmaningar och alternativa boende-
lösningar som lyfts fram i motionen för närvarande dryftas i nära sam-
arbete mellan social- och hälsovårdssektorn, stadsmiljösektorn och 
stadskansliet. Det är meningen att hitta lösningar med tanke på ett till-
räckligt antal bostäder, utredning av utmaningarna under boendetiden 
och arrangemang efter stödboendet. Hurdana resultat samarbetet har 
lett till och hur bostadssituationen för ungdomarna inom eftervården har 
utvecklats bör inom ett år rapporteras till stadsstyrelsen tillsammans 
med en redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits.

Social- och hälsovårdsnämnden och stadsmiljösektorn har gett utlåtan-
de i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandena.
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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 Petra Malinin aloite
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto 9.6.2020

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 467

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

24.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisäys kappaleen 4 loppuun: 
Yhteistyön tuloksista ja jälkihuoltonuorten asuntotilanteen kehittymise-
stä tulee raportoida vuoden kuluessa kaupunginhallitukselle ja kertoa, 
mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Da-
niel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevan-
der, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuor-
joki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 6 - 9.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2020 § 101

HEL 2020-001932 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Petra Malinin ym. valtuustoaloitteesta koskien 
jälkihuollon tukiasuntojen saatavuutta:

"Jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina ja siten myös asuntojen 
tarve. Jälkihuolto-oikeuden yläikäraja nousee asteittain 25 vuoteen las-
tensuojelulain muutoksen (542/2019) myötä 1.1.2020 alkaen (lasten-
suojelulaki 75 §). Vuonna 2020 21 vuotta täyttävät ovat oikeutettuja jäl-
kihuoltoon, ja oikeutettujen määrä kasvaa vuosina 2021‒2023. Uusia 
asiakkaita jälkihuoltoon siirtyy noin 250 vuodessa. Osa nuorista asuu 
muualla Suomessa ja perhehoidon perheissä. Nuorten asumistilanne 
on erityisen haastava Helsingissä. Jäljempänä on kuvattu jälkihuollon 
asumista laajasti.

Toimenpiteet asuntojen saatavuuden varmistamiseksi jälkihuollon tuetussa asumi-
sessa

Jälkihuollossa asuminen voidaan järjestää kolmella eri tavalla: 

1. tuettu asuminen välivuoratuissa asunnoissa ja tuetun asumisen 
jälkeen jatkoasunto,
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2. muu asuminen kaupungin tai muun asunnon tarjoajan asunnos-
sa tai

3. kuntouttava ja tilapäinen asuminen nuoren tilanteen niin edellyt-
täessä erilaisina omina ja ostopalveluratkaisuina. 

Nuorille toimivia asuntoratkaisuja on lähdetty varmistamaan tii-
vistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ennen nuorten siirtymistä jäl-
kihuoltoon. Nuoren tulevaa asuntoratkaisua ja palvelujen tarvetta en-
nakoidaan lastensuojelun ja jälkihuollon yhteistyönä ennen täysi-
ikäisyyttä, jotta löydetään oikeat asunto- ja palveluratkaisut. Nuorelle 
nimetään jälkihuollon sosiaalityöntekijä vähintään kuusi kuukautta en-
nen jälkihuoltoon siirtymistä. Yhteistyössä myös edistetään lastensuo-
jelun asumisharjoitteluasuntojen saamista nuorille ennen jälkihuoltoa. 
Lastensuojelussa ja jälkihuollossa ohjataan jälkihuoltoon siirtyviä nuoria 
hakemaan joko tuetun asumisen asuntoa tai muuta asuntoa. Tuettu 
asuminen toimii ratkaisuna, kun nuoren asumistaidot eivät ole vielä va-
hvat. Muissa asunnoissa nuoren on kyettävä sitoutumaan vuokran-
maksuun ja häiriöttömään asumiseen, jotta asuminen voidaan turvata. 
Nuoren kaupungille tekemään asuntohakemukseen sosiaalityöntekijä 
kirjaa puollon muistuttaen näin, että lastensuojelulain mukaan kunnan 
velvoitteena on järjestää asunto nuoren sitä tarvitessa.

Nuorta ja nuoren asumista tuetaan jälkihuollossa sosiaalityöllä ja sosi-
aaliohjauksella. Asuntotoimen kanssa tehdään tapauskohtaista yhtei-
styötä. Osa nuorista menettää asunnon jälkihuollon aikana tarjotusta 
tuesta huolimatta.

Jälkihuolto seuraa ja raportoi johdolle kuukausittain, miten nuorten 
asuminen on saatu järjestettyä. Jälkihuollon asumisasioita on syksystä 
2019 lähtien työstetty monialaisessa työryhmässä, jossa on toiminut 
puheenjohtajana asunto-ohjelmapäällikkö. Työryhmä sopi, että tuetun 
asumisen asuntoja lisätään silloisesta 307 asunnosta 337 asuntoon, eli 
lisätään 30 asuntoa sitä mukaan, kun välivuokrattavia asuntoja saa-
daan. Lisäksi tavoitteena on saada 80 asunnon kierto vuodessa tuettu-
un asumiseen, eli tuetusta asunnoista jatkoasuntoon siirtyviä ja siten 
vapautuvia asuntoja tulisi olla 80 vuodessa. Asuntoja tarvitaan enem-
män, jotta kaikki jälkihuollon nuoret saadaan asutettua jälkihuollon alu-
ssa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi on nimetty monialainen kau-
pungin toimijoista koostuva seurantaryhmä, jonka tavoitteena on edi-
stää lastensuojelun ja jälkihuollon asumisasioita tavoitteiden mukai-
sesti. Jälkihuollon asumistarpeet on otettu huomioon myös asunnot-
tomuuden puolittamisen toimenpideohjelmassa, jossa etsitään toimen-
piteitä erityistä tukea tarvitsevien osalta ml. jälkihuollossa olevat nuoret.

Jälkihuollon asunnot ja hakemukset
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Jälkihuoltoon tulee vuoden aikana noin 250 nuorta. Heistä 80:lle pyri-
tään saamaan asunto tuetusta asumisesta, noin 170:lle muusta asu-
misratkaisusta lähinnä kaupungilta ja järjestöiltä sekä muilta asunto-
markkinoilta. Seurantatiedon mukaan 30.4.2020 mennessä on saatu 12 
uutta asuntoa tuettuun asumiseen tavoitteiden suuntaisesti (tavoite 30). 
Jatkoasuntoja on järjestynyt 23 (tavoite 80). Muita asuntoja on saatu 12 
(tavoite 170).

Jälkihuollossa ostetaan tuettua asumista (eli ohjausta ja tukea) lähinnä 
muualla Suomessa asuville jälkihuollon nuorille, mutta erityistilanteissa 
voidaan tuettua asumista ostaa myös Helsingissä asuville jälkihuollon 
nuorille. Jälkihuollon uutena ratkaisuna on ostettu puitesopimuksen tu-
ottajalta tuettua asumista (ohjaus ja tuki) ja siihen liittyen tilapäinen tai 
toistaiseksi voimassa oleva asumisratkaisu. Näin on toimittu tänä ke-
väänä kuuden nuoren osalta. Lastensuojelu ja jälkihuolto valmistelevat 
yhdessä kilpailutusta nykyisen tuetun asumisen puitesopimuksen päät-
tyessä alkuvuodesta 2021. Jatkossa tarkoituksena on ostaa jälkihuol-
lossa tuettua asumista, joka voi olla nuoren henkilökohtaisen tuen ja 
ohjauksen lisäksi palveluntuottajan tarjoama tilapäinen tai toistaiseksi 
voimassa oleva asuntoratkaisu.

Asuntoihin jonotusta seurataan. Jälkihuolto tarjoaa tuettuja asuntoja kii-
reellisyys- ja sopivuusjärjestyksessä. Tuettua asuntoa jonotti toukoku-
ussa 2020 kiireellisesti 19 nuorta, joista useimmat asuvat lapsuuden-
kodissa, ja osalla asumistilanne on hyvin haastava. Kaksi heistä on vie-
lä lastensuojelun asumisharjoittelussa. Lastensuojelun laitoksissa on 
kullakin hetkellä vain muutama nuori, jotka 18 vuotta täytettyään eivät 
ole saaneet sopivaa asuntoratkaisua oikea-aikaisesti. Jotta kaikkien 
jälkihuollon nuorien itsenäinen asuminen varmistetaan tarpeiden muka-
isesti, tarvitaan riittävästi asuntoja.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Jälkihuollon asiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia ja heidän asumi-
sensa tulee turvata. Riittävä määrä asuntoja tuetussa asumisessa ja 
muissa asumisratkaisuissa on taattava, kuten lastensuojelulaissa (76 a 
§) kuntia velvoitetaan. Kunnan on viivytyksettä järjestettävä riittävä ta-
loudellinen tuki, korjattava asumisoloihin liittyvät puutteet tai järjestet-
tävä tarpeen mukainen asunto. Sen lisäksi kullekin tarjotaan tarpeen-
mukainen tuki ja palvelut.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että toimialojen välisellä 
yhteistyöllä varmistetaan, että jatkossa jälkihuoltonuorille on tarjolla 
asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden mukaisesti."

Käsittely
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16.06.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Sandra Hagman: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pitää 
tärkeänä, että toimialojen välisellä yhteistyöllä varmistetaan, että jat-
kossa jälkihuoltonuorille on tarjolla asuntoja nyt esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti."

Kannattaja: jäsen Katju Aro

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Katju Aro, Tapio Bergholm, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati 
Juva, Riia Järvenpää, Touko Niinimäki, Aleksi Niskanen, Karita Toijo-
nen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Sandra Hagmanin ehdo-
tuksen äänin 10 - 0 (tyhjää 3).

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

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sari Tuominen, idän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi
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§ 216
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-010186, 2020-010187, 2020-010190, 2020-010197, 2020-010202, 2020-010207

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om möjlighet till "mu-
siklekis" för alla Helsingforsbarn som en del av småbarnspedagogi-
ken

 Motion av ledamoten Abdirahim Husu Hussein m.fl. om uppmärk-
sammande av Rosa Emilia Clay i Helsingfors namnskick

 Motion av ledamoten Johanna Laisaari m.fl om ett levande museum 
i Aino Acktés villa över fascinerande kvinnor i Finlands historia

 Motion av ledamoten Pauliina Saares m.fl. om kartläggning av styv-
familjernas stödbehov och om ett försök med familjeträning för dem

 Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om profilering av Helsingfors 
stad som en familjevänlig arbetsplats

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara om återinförande av gratis 
parkering vid Sandudds begravningsplats

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 191, 192, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ja 216 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 193, 194, 195, 196 ja 197 §: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.
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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 198 §.

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

191, 192, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215 och 216 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

193, 194, 195, 196 och 197 § 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

198 § 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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 333 (334)
Kaupunginvaltuusto

09.09.2020

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

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Silja Borgarsdottir Sandelin Kati Juva

Jukka Järvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 25.09.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 25.09.2020.

Antti Peltonen
hallintopäällikkö
förvaltningschef


