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Kokousaika 23.09.2020 18:00 - 23:26

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
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi etänä
Diarra, Fatim etänä
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura etänä
Haatainen, Tuula osittain etänä
Haglund, Mia
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel etänä

saapui 20:14, poissa: 217 - 221 §
Heinäluoma, Eveliina
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
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Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
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
Koulumies, Terhi etänä
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna osittain etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto osittain etänä
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niskanen, Dani etänä
Oskala, Hannu etänä
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari osittain etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto etänä
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu etänä
Soininvaara, Osmo osittain etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo etänä
Torsti, Pilvi etänä

saapui 19:31, poissa: 217 - 221 §
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas etänä
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Vanhanen, Reetta osittain etänä
Vartiainen, Juhana etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo etänä
Yanar, Ozan etänä
Anttila, Maija varajäsen

etänä
poistui 19:31, poissa: 222 - 231 §

Hyttinen, Nuutti varajäsen
etänä
saapui 22:05, poissa: 217 - 223 §

Klemetti, Tapio varajäsen
etänä

Pasanen, Amanda varajäsen
etänä

Rissanen, Laura varajäsen
etänä

Strandén, Juhani varajäsen
saapui 21:52, poistui 22:05, poissa: 
217 - 222 §, 224 - 231 §

Tamminen, Lilja varajäsen
etänä

Turkkila, Matias varajäsen
saapui 18:17, poistui 21:52, poissa: 
217 §, 224 - 231 §

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
etänä

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

lajohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Rautanen, Marja-Liisa kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Laine, Hanna erityisavustaja
Iskanius, Anniina erityisavustaja
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020
Kaupunginvaltuusto

23.09.2020

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

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
217 - 221 §, osa 222 §, 223 - 231 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 222 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
217 - 221 §, osa 229 §, 230 - 231 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 222 §, osa 223 §

Peltonen, Antti hallintopäällikkö
osa 222 §, osa 223 §, 224 - 228, 
osa 229 §
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Tid 23.09.2020 18:00 - 23:26

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
Arajärvi, Pentti
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
Haatainen, Tuula delvis på distans
Haglund, Mia
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel på distans

anlände 20:14, frånvarande: 217 - 
221 §

Heinäluoma, Eveliina
Holopainen, Mari på distans
Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Jalovaara, Ville på distans
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Juva, Kati på distans
Järvinen, Jukka på distans
Kaleva, Atte på distans
Karhuvaara, Arja
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
Koulumies, Terhi på distans
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna delvis på distans
Malin, Petra på distans
Meri, Otto delvis på distans
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niskanen, Dani på distans
Oskala, Hannu på distans
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Pelkonen, Jaana på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari delvis på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto på distans
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu på distans
Soininvaara, Osmo delvis på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
Terho, Sampo på distans
Torsti, Pilvi på distans

anlände 19:31, frånvarande: 217 - 
221 §

Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas på distans
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Vanhanen, Reetta delvis på distans
Vartiainen, Juhana på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna
Väyrynen, Paavo på distans
Yanar, Ozan på distans
Anttila, Maija ersättare

på distans
avlägsnade sig 19:31, frånvarande: 
222 - 231§

Hyttinen, Nuutti ersättare
på distans
anlände 22:05, frånvarande: 217 - 
223 §

Klemetti, Tapio ersättare
på distans

Pasanen, Amanda ersättare
på distans

Rissanen, Laura ersättare
på distans

Strandén, Juhani ersättare
anlände 21:52, avlägsnade sig 
22:05, frånvarande: 217 - 222 §, 
224 - 231 §

Tamminen, Lilja ersättare
på distans

Turkkila, Matias ersättare
anlände 18:17, avlägsnade sig 
21:52, frånvarande: 217 §, 224 - 
231 §

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
på distans

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

sektorn
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Rautanen, Marja-Liisa stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Laine, Hanna specialmedarbetare
Iskanius, Anniina specialmedarbetare
Djupsjö, Stefan övertranslator
Schroderus, Jenny translator
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Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande
217 - 221 §, delvis 222 §, 223 - 231 
§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 222 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
217 - 221 §, delvis 229 §, 230 - 231 
§

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 222 § delvis 223 §

Antti Peltonen delvis 222 § delvis 223 §, 224 - 228 
§, delvis 229 §
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§ Asia

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

218 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

219 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

220 Asia/4 Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2021

221 Asia/5 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

222 Asia/6 Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen 
esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista 
koskevaksi lainsäädännöksi
Principbeslut om utlåtande om regeringens propositionsutkast till riks-
dagen med förslag till lagstiftning om en reform av ordnandet av 
social- och hälsovården samt räddningsväsendet och om inrättande 
av landskap

223 Asia/7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto-
oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 
40101/1)
Arrendeprinciper för Tennispalatsets tomt och tillägg av köpoption i 
arrendeavtalet (Kampen, tomten 40101/1)

224 Asia/8 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitok-
selle (Katajanokka)
Arrendeprinciper för en underjordisk parkeringsanläggning (Skatud-
den)

225 Asia/9 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten vuokra-
tulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4)
Arrendeprinciper för ett område utarrenderat för kulturverksamhet 
(Brunnsparken, Parkgatan 4)

226 Asia/10 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten vuok-
ratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1)
Arrendeprinciper för ett område utarrenderat för restaurangverksam-
het (Blåbärslandet, Blåbärslandsgränden 1)
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227 Asia/11 Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644)
Detaljplaneändring för Åggelby torg 1 (nr 12644)

228 Asia/12 Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639)
Detaljplaneändring för Tunnelvägen 8 i Haga (nr 12639)

229 Asia/13 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

230 Asia/14 Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmiste-
lemiseksi
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utlysning av kli-
matnödläge

231 Asia/15 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 217
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

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

 Seija Muurinen, tilalle Tapio Klemetti
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Laura Rissanen
 Maria Ohisalo, tilalle Lilja Tamminen
 Kaisa Hernberg, tilalle Amanda Pasanen
 Pilvi Torsti, tilalle Maija Anttila 

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 valtuutettu Joel Harkimo
 valtuutettu Jussi Niinistö

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 218
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Terhi Koulumies ja Sami 
Muttilainen sekä varalle valtuutetut Jussi Halla-aho ja Laura Kolbe.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Terhi Koulumies ja Sami Muttilainen sekä varalle val-
tuutetut Jussi Halla-aho ja Laura Kolbe.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 219
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Hannu Oskalan kysymys aiheesta 
EU:n elvytysvälineen käyttö Helsingissä sekä valtuutettu Petra Malinin 
kysymys aiheesta työvoiman hyväksikäyttö siivousalalla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 220
Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2021 seuraavas-
ti:

nro vko päivä klo
1 3 20.1.2021 18 kyselytunti
2 5 3.2.2021 18
3 7 17.2.2021 18 aloitekäsittely
4 9 3.3.2021 18 kyselytunti
5 11 17.3.2021 18
6 13 31.3.2021 18 kyselytunti
7 16 21.4.2021 18
8 18 5.5.2021 18 kyselytunti
9 20 19.5.2021 18 aloitekäsittely

10 22 1.6.2021 18  
11 24 16.6.2021 18
12 25 23.6.2021 16 tilinpäätös
13 34 25.8.2021 18
14 36 8.9.2021 18 kyselytunti
15 38 22.9.2021 18  
16 40 6.10.2021 18 aloitekäsittely
17 42 20.10.2021 18 kyselytunti
18 44 3.11.2021 18  
19 45 10.11.2021 16 talousarvio
20 47 24.11.2021 18 talousarvio, aloitekäsittely
21 49 8.12.2021 16

  

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 94 §:n 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu 
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja 
katsoo sen tarpeelliseksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuus-
to on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäso-
san valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puheenjohtaja voi hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan 
peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä 
kokouspäivänä asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn 
vuoksi.

Kaupunginvaltuuston kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään 
neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista 
yleisessä tietoverkossa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjei-
neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 221
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2020-009798 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Jussi Niinistölle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

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

 totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun vuoden 2021 touko-
kuun 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 Hakemus 27.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Jussi Niinistö (Sin.) on 27.8.2020 pyytä-
nyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuus-
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ton puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaan-
tulojärjestyksen mukaisesti Perussuomalaisten valtuustoryhmän en-
simmäinen varavaltuutettu Matias Turkkila. 

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos va-
ravaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. 
Kaupunginvaltuuston myönnettyä Jussi Niinistölle eron kaupunginval-
tuutetun luottamustoimesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja pyytää 
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Perussuomalaisten valtuustoryh-
mälle kuudennen (6.) varavaltuutetun. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 27.8.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 513

HEL 2020-009798 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Jussi Niinistölle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

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

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun vuoden 2021 touko-
kuun 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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§ 222
Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle halli-
tuksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

HEL 2020-007924 T 03 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto teki seuraavan periaatepäätöksen sosiaali- ja ter-
veysministeriölle annettavasta lausunnosta hallituksen esitysluonnok-
sesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lain-
säädännöksi:  

Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomen historian suurin hal-
linnonuudistus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallinto-
järjestelmää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin keskeisesti eri-
tyisesti kuntiin sekä kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnoilla nyt oleva 
hallituksen esitysluonnos poikkeaa jossain määrin aiempien hallitus-
kausien esityksistä. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen uuden hallin-
nontason eli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelu-
jen järjestämisestä vastaavan itsehallinnollisen tason (sote-maakunnat) 
muodostaminen. Maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltai-
sesta järjestelmämuutoksesta, jolla on monen tyyppisiä, mittavia ja vai-
keasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia. On epätodennäköistä, 
että uudistukselle asetetut tavoitteet esimerkiksi kustannusten kasvun 
hillinnästä tulevat toteutumaan. 

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan muodos-
taminen on edelleen käytännössä mahdotonta. Kokonaiskuvan muo-
dostaminen myös pelastustointa koskevista muutoksista on erittäin vai-
keaa, sillä pelastuslakiin ehdotettavat muutokset eivät sisälly lausutta-
vana olevaan esitysluonnokseen. Pelastustoimen järjestämistä koske-
vat muutokset pelastuslakiin tulisikin käsitellä samanaikaisesti muiden 
sote-maakuntia koskevien lakiehdotusten kanssa. 

Uudistuksen merkitys ja suuruusluokka huomioon ottaen olisi ollut en-
siarvoisen tärkeää, että valtioneuvosto olisi tarjonnut kunnille ja muille 
keskeisille sidosryhmille tosiasiallisen mahdollisuuden osallistua uudis-
tusta koskevaan valmisteluun. Tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan 
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ole ollut, lukuun ottamatta syksyllä 2019 valmisteltua selvitystä Uu-
denmaan erillisratkaisuksi.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi itsehallintoalueille vä-
hemmän tehtäviä kuin viime hallituskaudella, mikä samoin kuin Uu-
denmaan erillisratkaisu, pienentää uudistuksen toteutumisen riskejä. 
Erillisratkaisun sisällyttäminen ehdotukseen merkitsee myös, että uu-
distuksen vaikutukset järjestämisen osalta ovat Helsingin kaupungille 
aivan erilaiset kuin muille kunnille. Erillisratkaisussa Helsinki vastaa so-
te-palvelujen järjestämisestä jatkossakin, mitä on pidettävä myönteise-
nä. Samoin sote-maakuntien toimialan rajaamista on pidettävä myön-
teisenä. 

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos ja samalla suurin ongelma liittyy peruskunnan rahoitusmalliin esitet-
tyihin muutoksiin. Helsingille lakiesityksen mukaan tuleva sote-rahoitus 
on kohtuuttoman niukka eikä se ota metropolialueen keskuskaupungin 
sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuut-
ta huomioon. Tältä osin kaupunki pitää välttämättömänä, että sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta tar-
kastellaan ja muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä. Lisäksi ehdotet-
tua kuntien tasausvähennysrajaa tulee madaltaa ehdotetusta tasosta ja 
kiinteistöveropohja tulee irrottaa veropohjan tasausjärjestelmästä. So-
te-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmekanismit 
tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotantoon tar-
koitettua valtionosuusjärjestelmää. Samoin kuntien yhteisöveropohjasta 
leikattava taso tulee määrittää euromääräisenä ja selvästi lakiesityk-
sessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. Pelastustoi-
men rahoituksen määräytymisen osalta ehdotetut asukasmäärään ja -
tiheyteen perustuvat tekijät ovat sinänsä perusteltuja, mutta painoarvol-
taan liian alhaisia. Esityksessä tulee tältä osin ottaa paremmin huo-
mioon Helsingin pelastustoimen alueen muusta maasta poikkeavat eri-
tyispiirteet. 

Lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että talouden muuttunut 
toimintaympäristö on tuonut uusia, huomattavia riskejä uudistuksen to-
teuttamisen näkökulmasta. Jo yksin sote-uudistus aiheuttaa Helsingin 
kaupungin sekä muiden kuntien tulevien vuosien talouteen poikkeuk-
sellista epävarmuutta. Tätä epävarmuutta lisää huomattavasti koronavi-
ruspandemia, joka on jo aiheuttanut kunnille suuria taloudellisia haas-
teita ja johtanut kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjes-
telmien merkittävään kuormitukseen. On ilmeistä, että pandemiatilanne 
tulee kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa, vielä pitkään, jolloin voimavarat sote-uudistuksen toi-
menpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset. Kaupunki pitääkin valitetta-
vana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ollaan viemässä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 11 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

päätöksentekoon ennen kokemattoman taloudellisen, sosiaalisen ja 
terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspandemian edelleen 
vallitessa. Sote-sektoria poikkeuksellisesti työllistävässä pandemiatilan-
teessa uudistuksen aikataulu on kohtuuttoman kunnianhimoinen. On 
epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolelli-
nen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä toimeenpano olisivat toteu-
tettavissa esitetyssä aikataulussa.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Kaupunki 
pitää esityksessä ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua perusteltuna 
tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjautuu sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le. Esitetty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja 
kaupunkien erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uusimaa 
muodostaisi yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin keskeisiin esitysluon-
noksen kysymyksiin: 

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Yleisiä huomioita

Esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järjes-
tämisvastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. 
Tätä perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella ja tarpeel-
la vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pe-
lastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuu-
den lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille 
toimijoille on pääosin perusteltua etenkin metropolialueen ja suurten 
kaupunkiseutujen ulkopuolella. Nyt esitettyä uudistusta parempi ratkai-
su olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-
vastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti ja korjaamal-
la ongelmia kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä. Myös pelas-
tustoimen uudistamista olisi ollut mahdollista toteuttaa nykyisellä pelas-
tustoimen järjestämismallilla vapaaehtoisen yhteistyön kautta. Monet 
kipeästi kaivatut, pelastustointa koskevat uudistukset ovat kuitenkin 
kaatuneet valtion ja sisäministeriön haluttomuuteen investoida esimer-
kiksi kansallisen tason tieto-ohjauksen järjestelmiin sekä käydä avointa 
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keskustelua pelastustoimen alueiden kanssa kansallisen kehittämisen 
toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta.    

Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausun-
noissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittäväl-
lä tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutu-
jen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Niin kan-
sainvälisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumis-
kehitys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entises-
tään lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin turvaajina ja 
elinvoiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla 
olevasta esitysluonnoksesta eikä uudistus siksi parhaalla mahdollisella 
tavalla edistä Helsingin, metropolialueen eikä suomalaisten kaupunkien 
kilpailukykyä tai tue niiden mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, väestönkasvuun tai kaupungistumisen lieveilmiöihin. Uudis-
tukseen, erityisesti sen rahoitusjärjestelmään, sisältyy päinvastoin suuri 
riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman 
elinkeinopolitiikan toteuttamiseen sekä globaalisti kilpailukykyisen kau-
pungin rakentamiseen heikkenevät oleellisesti.

Uudistus vaikuttaa kuntien toimivaltaan ja tehtäviin merkittävästi. Tällä 
hetkellä kunnilla on mahdollisuus laajojen monitoimialaisten kokonai-
suuksien johtamiseen ja monipuolisen keinovalikoiman tarkoituksen-
mukaiseen hyödyntämiseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on integ-
roitu muihin hyvinvointipalveluihin sekä laaja-alaisesti terveyttä edistä-
viin palveluihin ja koulutukseen. Nykyinen järjestelmä, jossa kunnilla on 
laaja toimivalta ja tehtävät, on laajasti ymmärrettynä osa maamme hy-
vinvoinnin perustaa sekä kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisen 
hyvinvoinnin merkittävä selittäjä. Uudistus ei tuo tästä näkökulmasta li-
säarvoa, kun sen myötä tehtävät ja vastuu pirstoutuvat useamman hal-
linnontason hoidettavaksi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistuvassa 
maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, kau-
punkien ja kasvukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve 
vahvistaa niiden edellytyksiä menestyä. Nyt esitetyn uudistuksen riski-
nä on, että se päinvastoin vaikeuttaa etenkin suurissa kaupungeissa 
väestönkasvun ja maahanmuuton haasteisiin vastaamista, väestön ter-
veyden ja hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä sekä eriytymiskehi-
tyksen torjumista. Uudistus onkin edelleen ennen kaikkea pienten kun-
tien tarpeista lähtevä. 

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista edesauttoi Helsingissä ratkaisevasti kaupungin 
keskitetty kriisijohtaminen ja toimiva yhteistyö kaikkien kaupungin toimi-
joiden ja toimialojen kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirrettiin 
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väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeuso-
loissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan muiden palvelujen väli-
nen saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tärkeää. Uudistet-
taessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä 
tuleekin huolehtia siitä, että tätä ei vaaranneta.

Nyt esitetyn uuden hallinnon tason perustaminen ja palvelujen kokoa-
minen suuremman järjestäjän alle ei kaupungin näkemyksen mukaan 
automaattisesti paranna palvelua tai yhteistyötä. Kuntapohjainen sosi-
aali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kansainvälisestikin vertaillen 
toimiva ja kustannustehokas. Helsingin sekä muiden suurten kaupun-
kien ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia ja toimi-
via sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo omaehtoi-
sesti kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta suurem-
piin yksiköihin kuten kuntayhtymiin. Myös pelastustoimessa omaehtoi-
nen yhteistyö esimerkiksi Uudellamaalla on jo nykyisellään toimivaa. 
Tämä on osoitus siitä, että palvelujen järjestämisvastuussa olevien toi-
mijoiden vahvistaminen sekä esitetyn uudistuksen tavoitteiden saavut-
taminen on mahdollista toteuttaa myös ilman uuden hallinnon tason ja 
sote-maakuntien perustamista. Näin sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämistyö sekä pelastustoimen uudistaminen voisi jatkua välittömästi 
nykylainsäädännön puitteissa ja paikalliset olosuhteet huomioon ot-
taen.

Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen 
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa ja sii-
hen liittyvää rahoitusmallin muutosta valtion rahoitukseen. Samoin pe-
rusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-
keskukset ovat toteutettavissa nykyrakenteessa ilman uutta hallinnon-
tasoa. 

Uudistuksen aikataulua ja toimeenpanoa koskevat ehdotukset

Suunnitellun aikataulun mukaan esitysluonnokseen liittyvät lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien ja voi-
maanpanolaki 1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin 
tammikuussa 2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimi-
kausi alkaisi 1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimieli-
met vastaisivat sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-
maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin 
lisäksi väliaikainen HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi valmis-
tella ehdotus HUS-maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuuhun 
2022 mennessä. 
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Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erit-
täin mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja 
sen toteuttamiseen liittyy edelleen paljon epävarmuuksia ja riskejä. 
Edellä mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano suunni-
teltu liian nopeaksi. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen riskien 
voidaan katsoa olevan aiempien hallituskausien sote-
uudistussuunnitelmia jossain määrin pienempiä. Riskejä vähentävät 
niin Uudenmaan erillisratkaisu kuin se, että esitysluonnoksessa ehdote-
taan siirrettäväksi maakuntien vastuulle rajatumpi määrä tehtäviä kuin 
edellisellä hallituskaudella. 

Kaupunki kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että uudistusta suunni-
tellaan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspandemiaa, jolla on ol-
lut ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaikutuksia niin kuntien ta-
louteen kuin käytössä oleviin resursseihin. Pandemia on lisännyt kunta-
talouden epävarmuutta merkittävästi ja lisäksi on otettava huomioon, 
että kuntatalouden tilanne oli jo ennen pandemiaa varsin heikko. Kun-
tatalouden kestävyyden näkökulmasta uudistuksen toteuttamisajankoh-
ta onkin erityisen haastava. Koronaviruspandemia on johtanut taloudel-
lisen kriisin ohella erittäin suureen sosiaaliseen ja terveydenhuollon 
kriisiin. Tämän johdosta kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallin-
tojärjestelmät ovat kuormittuneet merkittävästi. Pandemia tulee mitä il-
meisimmin jatkumaan ja vaikuttamaan sekä kansallisesti että paikalli-
sesti monin tavoin vielä pitkään. Tilanne tulee jatkossakin kuormitta-
maan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
ja kuntien voimavarat sote-uudistukseen valmistautumiseen sekä sen 
toimeenpanoon tulevat olemaan hyvin rajalliset. 

Edellä mainituista syistä kaupunki pitää esitettyä aikataulua kireänä se-
kä eduskuntakäsittelyn että toimeenpanon osalta ja pitää kyseenalai-
sena, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu, 
vaikutusten arviointi ja huolellinen toimeenpano olisivat toteutettavissa 
esitetyssä aikataulussa. 

Uudistuskokonaisuuteen liittyvät, valmisteilla olevat selvitykset

Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean val-
misteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien verotusoi-
keus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi parlamentaarisesti 
valmistellaan aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyö 
31.12.2020 mennessä. 

Kaupunki toteaa, että näistä valmistelussa olevista esityksistä on erityi-
sesti maakuntien verotusoikeuteen liittyvän selvityksen merkitys kes-
keinen ja sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta esitysluonnoksesta 
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vaikeuttaa merkittävästi sekä uudistuksen kokonaistaloudellisten vaiku-
tusten arviointia että esitetyn rahoitusjärjestelmän ja sen vaikutusten 
arviointia. 

Mikäli sote-uudistus toteutetaan, ei kaupungin näkemyksen mukaan 
sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perusteltua myöhemmässä-
kään vaiheessa siirtää muita kuin nyt lausunnolla olevassa esitysluon-
noksessa ehdotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtäviä. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveydenhuollon tehtä-
viä ei sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin. 

Palvelujen tuottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskevat ehdotukset

Lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamista, hankintaa ja ostopalveluita koskeviin säädösehdotuksiin ja ky-
symyksiin. Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-
maakunnan järjestämisvastuusta sekä tarkkarajaisemmin palvelujen 
hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä vuokratyövoiman käy-
töstä. Kuntalain peruslähtökohta on järjestämisvastuu, jossa kunnalla ei 
ole varsinaista tuottamisvastuuta, vaan se voi päättää tuottamistavois-
ta. Jatkossa järjestämisvastuun rinnalle nostetaan aiempaa selkeäm-
min myös vastuu tuottaa palvelut itse. Oman palvelutuotannon tulisi 
muodostaa toiminnan ydin siten, että eri toiminnoissa tarvittava oman 
henkilöstön palvelutuotantoon liittyvä osaaminen sekä toiminnan va-
kaus olisi turvattu eikä palvelutuotanto vaarantuisi häiriötilanteissa.  

Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että monituottajuuteen perus-
tuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut erityisesti sosiaalipalveluis-
sa vallitseva tuottamismalli. Esimerkiksi Helsingissä myös yhdistykset 
ja yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän määrän sosiaalipalvelu-
ja. Lisäksi jää epäselväksi, mikä olisi käytännössä ”liian laajamittaista” 
ostopalvelujen hyödyntämistä sekä, tuleeko esitys edellyttämään sel-
laisten palvelujen niin sanottua kotiuttamista takaisin julkisen järjestäjän 
(maakunta/Helsingin kaupunki) tuottamisvastuulle, jotka tällä hetkellä 
hankitaan ostopalveluna, mutta joiden arvioidaan olevan liian laajamit-
taista ostopalvelujen hyödyntämistä. Vaikuttaa myös siltä, että jatkossa 
palvelujen hankinta ylipäänsä tulkitaan ulkoistamiseksi, mikä olisi mer-
kittävä muutos, kun nykyään ulkoistuksella viitataan itse tuotetun toi-
minnan siirtämiseen ulkoiselle tuottajalle. Tämä sekä esitysluonnok-
seen sisältyvät epäselvyydet hankintalain ja sopimusoikeuden osalta 
tulisi täsmentää.

Rahoitus ja vaikutukset kuntatalouteen

Yleisiä huomioita
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Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Uudis-
tus muuttaa kaikkien kuntien rahoitusmallia ratkaisevasti ja kuntien ra-
hoituksessa tapahtuvia muutoksia voidaan pitää kuntien kannalta vä-
hintään yhtä merkittävinä kuin järjestämisvastuun siirtoa itsehallintoa-
lueille. Lisäksi ne tuovat poikkeuksellista epävarmuutta niin Helsingin 
kuin muiden kuntien tulevien vuosien talouteen tilanteessa, jossa epä-
varmuus on erityisesti koronaviruspandemian johdosta muutenkin mer-
kittävästi lisääntynyt. 

Helsingin kaupungin talouteen vaikutukset ovat merkittävät. Uudistus 
heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä 
lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta. Kaupunki toistaa 
tältä osin aiempiin sote-uudistusta koskeviin lausuntoihin sisältyvän nä-
kemyksen siitä, että uudistus tulee heikentämään niin Helsingin kuin 
muiden suurten kaupunkien kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin kil-
pailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen. Uudistus vai-
kuttaa kasvavan kaupungin kykyyn rahoittaa kasvuun tarvittavia inves-
tointeja ja lisää rahoituksen epävarmuutta. Erityisesti pidemmällä aika-
välillä muutos kaupungin talouteen on suuri, koska kunnallisveron ja 
yhteisöveron leikkausten jälkeen verotulojen vuosittainen euromääräi-
nen kasvu on nykytilannetta pienempää. Uudistuksen suurimmat riskit 
ovat niissä tekijöissä, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden inves-
tointikykyyn. Uudistuksessa olisikin välttämätöntä turvata kaupungeille 
kannusteet toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan 
varmistaa lopulta vain takaamalla kaupungeille riittävä osuus kaupunki-
seuduilla muodostuvasta verotulokasvusta. Lisäksi on huomioitava, et-
tä jo ennen ehdotettua uudistusta kaupunkiseutujen on ollut välttämä-
töntä kasvattaa lainakantaansa asuntotuotantoa ja vetovoimaa lisää-
vien rakennushankkeiden ja sitä kautta kasvun varmistamiseksi. Tämä 
kasvava lainakanta jouduttaisiin ehdotetun uudistuksen jälkeen ylläpi-
tämään merkittävästi pienemmällä veropohjalla.

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoitus perustuisi valtion rahoi-
tukseen. Sote-maakunnille ei ainakaan toistaiseksi ehdoteta verotusoi-
keutta. Niihin kohdistuisi myös varsin tiukkaa valtionohjausta. Niiden 
kanssa vuosittain käytävissä neuvotteluissa ohjattaisiin sote-
maakuntaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistehtävässä. Neu-
votteluissa olisi mahdollisuus antaa toimenpide-ehdotuksia koskien 
esimerkiksi tuotantorakennetta, vähäistä suurempia palveluhankintoja, 
vuokratyövoimaa sekä investointeja, jotka esitysluonnoksen mukaan 
olisivat luvanvaraisia ja tiukasti säänneltyjä. Valtio tulisi ohjaamaan tii-
viisti myös Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja in-
vestointeja. Valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös maakunnan 
operatiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei ole uudistuk-
sen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua. Vahva valtionohjaus on ris-
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tiriidassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta korostavan tavoitteen 
kanssa. Se ei sovi hyvin yhteen myöskään sote-maakuntien päätök-
senteon kansanvaltaisuuden kanssa. Lausunnolla olevan aineiston pe-
rusteella ei vielä selviä, miten valtion investointien ja pitkiin sitoumuk-
siin/vuokrasopimuksiin liittyvä ohjaus tulee koskemaan Helsinkiä ja vai-
kuttamaan mahdollisuuteen kehittää sote-toimintoja palvelevaa tila-
verkkoa ja omistajana ylläpitää sote-kiinteistöjä.    

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän rahoitusta koskevat ehdotukset

Kaupungin näkemyksen mukaan esitetyt sote-maakunnan rahoituksen 
määräytymiskriteerit ovat kestämättömät. Suurin osa eli noin 80 pro-
senttia yleiskatteisesta rahoituksesta määräytyisi sairastavuuteen ja 
sosioekonomisiin tekijöihin perustuvan sote-palvelukertoimen perus-
teella. Asukasmäärän perusteella (euroa/asukas) määräytyisi vain va-
jaa 15 prosenttia rahoituksesta. Hyvin pieni osa (alle 4 prosenttia) ra-
hoituksesta määräytyisi vieraskielisyyden ja asukastiheyden perusteel-
la.

Esitetyt tarvetekijät ottavat heikosti huomioon niin Helsingin kuin laa-
jemman metropolialueen erityispiirteet kuten väestön voimakkaan kas-
vun, muuta maata suuremman maahanmuuton sekä eriarvoistumiseen 
liittyvät haasteet kuten segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden ai-
heuttaman ylikuolleisuuden. Tarveperusteisuus ei huomioi erikoissai-
raanhoitoa, pääkaupunkiseudun korkeampaa yleistä kustannustasoa 
eikä terveyspalvelujen saatavuus- ja laatu-ulottuvuuksia. Sairausryh-
missä painotetaan perusterveydenhuollossa hoidettavia kroonisia sai-
rauksia ja terveydenhuollon tarvekerroin ei riittävällä tasolla selitä ter-
veydenhuollon kustannuksia. Tekijöissä ei myöskään huomioida vie-
raskielisten kieliryhmien palvelutarpeita eikä niiden kasvua, jotka ai-
heuttavat kustannuspaineita erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi ne 
johtavat siihen, että maakuntiin, joilla on tällä hetkellä ikärakenteeseen 
nähden korkeat sote-kustannukset (kuten Uusimaa) kohdistuu merkit-
täviä säästöpaineita. Määräytymiskriteerit poikkeavat myös merkittä-
västi nykyisistä valtion sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituskriteereistä 
sekä edellisellä vaalikaudella ehdotetun sote- ja maakuntauudistuksen 
määräytymiskriteereistä. Tällä hetkellä sairastavuuden perusteella 
määräytyy noin 23 prosenttia rahoituksesta ja asukas- ja ikärakennepe-
rusteisesti noin 68 prosenttia rahoituksesta. 

Kaupungin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
jän rahoituksen määräytymiskriteereissä tulee painottaa nykyistä 
enemmän asukasmäärää ja ikärakennetta. Lisäksi kriteereissä tulisi 
huomioida paremmin suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille tyypilli-
set sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, kuten esimerkiksi pal-
jon palvelua tarvitsevien määrä (muun muassa pienituloisten perheiden 
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lasten osuus, alhaisen koulutustaustan omaavien osuus, työttömyysas-
te, yksinhuoltajakotitalouksien osuus, maahanmuuttajataustaisten 
osuus), asunnottomuus ja segregaation torjunta. 

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoituksessa huomioidaan vuosit-
tain etukäteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu 80-
prosenttisesti, kustannustason nousu sekä sote-maakuntien mahdolli-
set uudet tehtävät. Rahoitus tarkistetaan koko maan tasolla jälkikäteen 
vastaamaan toteutuneita sote-kustannuksia, jotta sote-maakunnilla on 
edellytykset hoitaa niille osoitetut tehtävät. Sote-maakunnille rahoitus 
kuitenkin kohdistuisi rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti las-
kennallisena rahoituksena, eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen 
rahoituksen riittävyyttä yksittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitami-
seen. Kaupungin näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tulisi 
huomioida maakuntakohtaisesti, jotta turvataan sote-palvelujen riittävä 
rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Esityksen mukaan valtio ohjaa voimakkaasti maakuntien investointeja. 
Sote-maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuus rahoittaa ta-
seessaan olevien kiinteistöjen peruskorjausta sekä uudisrakentamista 
on valtion kanssa käytävien neuvottelujen varassa, koska valtiolta tarvi-
taan hyväksyntä pitkäaikaiseen lainanottoon. Tämä hankaloittaa erittäin 
merkittävästi sote-maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdolli-
suuksia pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun. Lisäksi tämä saattaa 
toimia kannustimena toteuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkei-
ta muutoin kuin omaan taseeseen. Rahoituksen osalta Helsingin kau-
punki on huolissaan myös tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta 
sekä yliopistosairaaloiden asemasta ja näiden resurssien turvaamises-
ta uudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat merkittävässä määrin 
rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta ja näiden turvaaminen on välttä-
mätöntä myös jatkossa. Esitetyssä maakuntien rahoitusmallissa tätä 
rahoitusta ei ole riittävästi huomioitu.       

Peruskunnan rahoitusmallia koskevat ehdotukset ja muutokset

Uudistuksella olisi valtava vaikutus kuntien talouteen: Talouden volyymi 
puolittuu ja puolet veropohjasta leikataan valtion veropohjaksi. Helsin-
gin kaupungin verotulot ovat tällä hetkellä noin 5 300 euroa/asukas, 
kun ne uudistuksen jälkeen olisivat alle 2 200 euroa/asukas. Kaupunki 
pitää esitystä tältä osin huolestuttavana, sillä niin Helsingin kuin muiden 
kasvavien kaupunkien veropohjan merkittävä pienentyminen tulee vai-
keuttamaan oleellisesti kaupunkiseutujen kasvun ja elinvoiman takaa-
vien investointien rahoitusta.

Esitysluonnoksessa kuntien investointitarpeita ei ole juuri lainkaan tar-
kasteltu kasvukaupunkien näkökulmasta, mitä voidaan pitää merkittä-
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vänä puutteena. On erittäin oleellista huomioida, että sote-uudistus ei 
aiheuta kasvavien kaupunkien investointitarpeeseen käytännössä lain-
kaan muutoksia. Tästä huolimatta niiden verotulopohja uudistuksen 
johdosta puolittuu, jolloin suureksi haasteeksi kaupungeissa muodos-
tuu vuosikatteen pitäminen pidemmällä aikavälillä tasolla, jolla inves-
toinnit kyetään rahoittamaan nykyjärjestelmää vastaavalla tasolla. Il-
man tämän merkittävän ongelman korjaamista uudistuksen riskinä on, 
että se heikentää koko kansantalouden näkökulmasta keskeisen met-
ropolialueen, pääkaupunkiseudun sekä Helsingin kilpailukykyä ja vai-
kuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen ja hyvinvointiin. 

Kaupungin näkemyksen mukaan kuntien tasausvähennysrajaa tulee 
madaltaa. Esitysluonnoksessa ehdotettu verotuloihin pohjautuvan val-
tionosuuksien kuntien välisen tasauksen tasausvähennysraja 10 pro-
senttia on liian kireä esityksessä ehdotettuun kuntien puolittuvaan ve-
ropohjaan nähden sekä kasvavien kaupunkien investointitarpeiden 
kasvu huomioiden. Lisäksi kiinteistöveropohja tulee irrottaa veropohjan 
tasausjärjestelmästä. Tältä osin verotuloihin perustuvassa valtiono-
suuksien tasausjärjestelmässä tulee tasauksen piirissä olla vain nykyti-
lanteen mukaiset veromuodot/-pohja.  

Uudistuksessa kuntien veropohjaa heikennettäisiin lisäksi leikkaamalla 
kuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta nykytasosta kolmannek-
sella. Kaupunki pitää tärkeänä, että kuntien yhteisöveropohjasta leikat-
tava taso määritetään euromääräisenä ja selvästi lakiesityksessä ehdo-
tettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. 

Uudistus muuttaa merkittävästi kuntien valtionosuusrahoituksen mää-
räytymisperusteita. Esitysluonnoksen mukaan pääosa valtionosuusra-
hoituksesta voi jatkossa perustua erilaisiin sote-uudistuksen muutos-
vaikutuksia tasaaviin mekanismeihin. Tämä heikentäisi merkittävästi 
kuntien rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Sote-uudistuksen vuoksi 
toteutettavat kuntien talouden tasausmekanismit tulee toteuttaa muu-
toin kuin osana kuntien peruspalvelutuotantoon tarkoitettua valtiono-
suusjärjestelmää.

Kaupunki katsoo lisäksi, että ehdotetussa uudistuksessa tehtävien val-
tionosuusjärjestelmän muutosten myötä peruskuntaan jäävän kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen kuntaan maksetun pe-
rustoimeentulotuen määrällä tulee lakkauttaa. Jatkossa keskeisin rooli 
perustoimeentulotuen ennaltaehkäisyssä ja kustannusten minimoimi-
sessa on sote-järjestäjällä ja siten myös perustoimeentulotuen kustan-
nusten rahoitusvastuun tulee olla samalla taholla.  

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomiota kunnilta valtiolle siirtyvän tulopoh-
jan perusteena oleviin tilastoituihin kuntakohtaisiin sote-kustannuksiin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 20 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

Esityksen mukaan kustannukset laskettaisiin vuoden 2021 tilinpäätös-
tietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Keskiarvotiedon 
käyttöä perustellaan satunnaisvaihtelun tasaamisella. Koronapande-
mian taloudelliset vaikutukset eivät ulotu vain kuluvaan vuoteen, vaan 
sillä tulee olemaan lähivuosina merkittävä vaikutus kuntien talouteen, 
erityisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin. Vuoden 
2021 ja 2022 tietojen käyttäminen ehdotetun rahoitusmallin pohjana 
merkitsee koronaepidemian eli satunnaistekijän mukana olemista kun-
takohtaisissa sote-kustannuksissa. Sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa koronasta johtuvien hoitojonojen purun kustan-
nuksia siirtyy ainakin vuodelle 2021. Lisäksi sairaanhoitopiirien kun-
tayhtymät ovat tekemässä merkittävää alijäämää, jotka kuntien tulisi 
esitysluonnoksen mukaan kattaa ennen uudistuksen voimaantuloa 
1.1.2023. Lisäksi Helsingissä otetaan vuonna 2021 käyttöön Apotti-
tietojärjestelmä, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuk-
set ovat lähivuosina korkeammat. Kaupungin näkemyksen mukaan so-
te-maakuntakohtaisissa kustannuksissa tulee olemaan runsaasti sa-
tunnaisvaihtelua ja lakiesitystä tulee tältä osin muuttaa.

Uudistuksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on erittäin 
haasteellista eikä vaikutuksia ole esityksessä tarkasteltu juuri laajem-
min kuin aiemmissa, sote-uudistusta koskeneissa hallituksen esityksis-
sä. Kokonaistaloudellisten vaikutusten osalta haaste on myös se, että 
talouden näkökulmasta keskeinen osa uudistuskokonaisuutta, maakun-
taveron käyttöön ottoa koskeva parlamentaarinen selvitys, valmistuu 
vasta vuoden 2020 lopussa.

Vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu kovinkaan kattavasti kasvavien 
kaupunkien ja alueiden tai niiden investointikyvyn näkökulmasta. Tästä 
huolimatta on selvää, että esitetyn uudistuksen taloudelliset vaikutukset 
kunnille ja myös Helsingille tulevat olemaan merkittäviä. Uudistus sisäl-
tää lisäksi riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti kau-
pungin talouteen, turvallisuuteen, pääkaupungin kilpailukyvyn ja kan-
sainvälisen vetovoiman kehittämiseen sekä helsinkiläisten palveluihin 
ja niiden toimivuuteen. Uudistuksen jälkeen valtionrahoituksen suhteel-
linen merkitys kaupungin tulorahoituksessa tulisi olemaan nykyistä suu-
rempi, mikä lisäisi osaltaan rahoituksellista epävarmuutta sekä heiken-
täisi kunnallista itsehallintoa.

Myöskään uudistuksen kustannussäästövaikutuksia tai vaikutuksia 
tuottavuuteen tai talouteen ylipäätään ei ole esitysluonnoksessa pystyt-
ty osoittamaan. Päinvastoin toivottujen vaikutusten, kuten säästöjen, 
saavuttaminen on esitysluonnoksenkin mukaan epävarmaa etenkin ly-
hyellä aikavälillä. Lisäksi uudistuksen toteuttamisesta syntyisi merkittä-
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viä muutoskustannuksia. Jo yksin maakuntien käynnistämisestä synty-
vät välttämättömät ICT-kustannukset olisivat 600 miljoonaa euroa ja 
asiakas- ja potilastietojärjestelmistä arvioidaan seuraavien kymmenen 
vuoden aikana aiheutuvan noin 2-3 miljardin euron kustannukset. Näi-
den kattaminen haastavassa kuntataloustilanteessa tulee olemaan vai-
keaa. On tarkoituksenmukaista, että valtakunnallisen uudistuksen toi-
meenpanosta aiheutuvat kustannukset rahoittaa valtio. Valtion tähän 
varaama rahoitus vaikuttaa kuitenkin täysin alimitoitetulta.

Esitysluonnoksen mukaan uudistus ja erityisesti sen myötä vahvistuva 
valtionohjaus kasvattaa tarvetta asiantuntijaresurssien lisäämiseen so-
te-maakuntia ohjaaviin ministeriöihin, kuten sisäministeriöön, ja aiheut-
taisi mm. tutkimus- ja kehittämistehtävien ja hallinnollisten tehtävien ja 
niistä aiheutuvien kustannusten kasvua. Kaupunki kiinnittää huomiota 
siihen, että esityksessä ei ole lainkaan huomioitu sitä, että tarve asian-
tuntemuksen ja resurssien kasvattamiseen koskee osin myös paikallis-
ta ja alueellista tasoa, kuten sote-maakuntia, eikä tästä aiheutuvia kus-
tannuksia ole esityksessä huomioitu. Helsingin arvion mukaan esimer-
kiksi sote-maakuntien pelastustoimessa ja aluehallintovirastoissa uu-
distus tulee lisäämään asiantuntijatarvetta 30-50 henkilötyövuotta.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (nk. Uusi-
maa-laki)

Laissa säädettäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun perustuvasta sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta ja sen jakautumisesta Uu-
denmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-
maakuntayhtymän välillä. Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin 
kaupungilla olisi ensisijainen järjestämisvastuu ja HUSilla järjestämis-
vastuu lailla tai järjestämissopimuksella sille siirretyistä tehtävistä.

Helsingin kaupungin aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyk-
sen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu. Ti-
lanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu kuitenkin pohjautuisi sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le, esitetty erillisratkaisu on sellainen, että se ottaa riittävässä määrin 
huomioon Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunkien erityis-
piirteet.

Malli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä olisi 
vastannut yksi Uudenmaan maakunta, ei olisi tuonut helsinkiläisille li-
säarvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen eikä pelastustoimen näkökulmas-
ta. Helsinki on asukasluvultaan yli kymmenesosa Suomesta. Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastustoimi ovat maan johtavia toimi-
joita ja uudistajia, ja ne ovat kyenneet ja kykenevät itse vastaamaan 
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sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestä-
misestä ja tuottamisesta. Yhteen järjestäjään perustuvan mallin toi-
meenpano olisi sisältänyt huomattavasti suurempia taloudellisia ja toi-
minnallisia riskejä muun muassa palvelujen saatavuuden ja laadun se-
kä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. Riskejä voidaan halli-
ta paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itsehallinnolliseen aluee-
seen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toimintaan parem-
min kuin tilanteessa, jossa Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoalu-
een ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas. 
Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan pitää parempana ratkai-
suna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta. Kansanvaltaisuutta 
vahvistaisi lisäksi itsehallinnollisten alueiden järjestämisvastuu erikois-
sairaanhoidon osalta.

Kaupungin näkemyksen mukaan sote-järjestäjien koon kasvaminen ja 
määrän väheneminen sekä esitetty erikoissairaanhoidon järjestämis-
ratkaisu parantaisivat edellytyksiä perustason ja erityistason palvelujen 
integraatiolle. Itsehallinnollisten alueiden mahdollisuus järjestää niitä 
erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei ole lainsäädännöllä määrätty tai 
järjestämissopimuksella sovittu HUSin järjestämisvastuulle, lisäisi edel-
lytyksiä palvelujen saatavuuden parantamiselle.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien, myös kunnan muiden palvelu-
jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyisivät 
muista kunnan palveluista.

Esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa myös HUSin 
ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen entistä 
asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluketjujen 
suuntaan. Uudenmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUSin 
välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaikkialla samanlainen, mut-
ta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan asukkaiden yhdenvertaises-
ta kohtelusta ja perus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta koko-
naisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli mahdollistaa Uudenmaan 
kokonaisuudessa yhden alueellisen järjestäjän mallia paremmin eri 
alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen.

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä vah-
vistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUSin järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
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raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäi-
siin lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa ar-
vioinnin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti 
toteuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muualla Suomessa. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuitenkin asuk-
kaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus, ei hallinnollisten rat-
kaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuu-
den yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa niin, että esimer-
kiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoitopalvelut 
tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Esitetty ratkaisu mah-
dollistaa edellä todetusti asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja pe-
rus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta huoleh-
timisen. 

Esitetyllä ratkaisulla voidaan edelleen olettaa olevan tosiasiallisia ruot-
sinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, 
koska valtaosaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsin-
kielisten palvelujen turvaamisen kannalta. Ruotsinkielisten palvelujen 
rakennetta ja järjestäjien yhteistyötä on muutenkin vahvistettava ruot-
sinkielisten palvelujen varmistamiseksi niin palvelujen järjestämisen, 
rekrytoinnin kuin resurssienkin kannalta. Sote-järjestäjien suurempi ko-
ko mahdollistaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin. 

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaisi Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voisi myös itse tuottaa ensihoi-
topalvelun. Pelastustoimen järjestämislain 1 §:n perustelujen mukaan 
lain tarkoituksena olisi synergiaetujen turvaamiseksi säilyttää pelastus-
toimen mahdollisuudet tuottaa nykyisenkaltaisella tavalla ensihoito- ja 
ensivastepalveluja sen mukaan kuin sote-maakunta päättää. On kui-
tenkin tärkeää, että ehdotus selkeästi antaa pelastuslaitokselle mahdol-
lisuuden toimia ensihoitopalvelun tuottajana. Kaupungin näkemyksen 
mukaan ensihoitopalvelun ja pelastustoimen välisen synergian hyödyn-
tämiseksi sekä kustannustehokkaan ja tuottavan toiminnan järjestämi-
seksi onkin olennaisen tärkeää, että pelastuslaitos voi Helsingissä tuot-
taa kiireelliset ensihoitopalvelut kuten nykyisinkin. Tämä järjestelmä on 
toiminut hyvin eikä siihen ole uudistuksen johdosta tarkoituksenmukais-
ta tehdä muutoksia. 

Esitetty erillisratkaisu vie Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja luo 
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edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. To-
teutuessaan uudistus mahdollistaa nykyistä paremmin myös pelastus-
toimen kehittämisen yhdenmukaisempaan suuntaan kansallisella tasol-
la sekä valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön pelastustoiminnan eri 
osa-alueilla ja luo edellytyksiä kehittää kansallisella tasolla yhteisiä tie-
tojohtamisen malleja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä.  Nyt esitetty muu-
tos on helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa kuin 
yksi Uudenmaan itsehallintoalue.

Esitysluonnoksessa ehdotettu Uudenmaan erillisratkaisu onkin kau-
pungin näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin erillisratkaisuvaih-
toehto tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on it-
sehallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen ratkaisu.

Uuttamaata koskeva sääntely on ehdotusluonnoksessa pääosin erillis-
ratkaisun loppuraportin mukainen. Kuitenkin lakiehdotuksen 5 §:n 2 
momentin 5 kohdassa mainitaan, että HUS vastaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon valmiuskeskuksen tehtävistä. Tämä muotoilu on tullut esi-
tykseen yhdessä valmistellun erillisratkaisuselvityksen valmistumisen 
jälkeen. Jää epäselväksi, onko tässä tarkoitus keskittää uusia valmius-
tehtäviä HUSiin vai onko kyseessä vain nykytilaa tarkentava kirjaus. 
Viimeisimmässä esityksessä tartuntatautilain muuttamiseksi HUSille ol-
taisiin säätämässä koordinaatio- ja tilannekuvavastuuta, mutta ei vas-
tuuta poikkeustilanteen resurssien johtamisesta. Lisäksi lakiehdotuksen 
17 § ja kyseisen pykälän perusteluteksti ovat keskenään ristiriidassa. 
Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitut lakiviittaukset 
eivät kaikilta osin vastaa säännöksen sisältöä ja ne ovat omiaan aiheut-
tamaan tulkintaepäselvyyksiä.

Pelastustoimen järjestäminen ja rahoitus

Helsinki poikkeaa muista pelastustoimen alueista toimintaympäristönä 
kooltaan, asukastiheydeltään, demografialtaan ja infrastruktuuriltaan ja 
on valtakunnan tasolla kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen kotipaik-
ka, mikä asettaa pelastustoimelle erityisiä vaatimuksia. Helsingin pelas-
tustoimen alueen tunnusluvut pelastustoimen osalta ovat turvallisuu-
den, onnettomuusvahinkojen toiminnan ja laadun osalta kansallista 
huippuluokkaa. Helsingin pelastustoimen alueen erityispiirteitä ja toi-
minnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuksen ja lakiehdotuk-
sen valmistelussa. 

Pelastustoimen järjestämislaki, palvelujen järjestäminen ja valtion ohjaus

Uudistuksen myötä niin valtion taloudellinen ohjausvalta kuin substans-
siin liittyvä ohjausvalta kasvaisi myös pelastustoimessa olennaisesti 
nykyiseen verrattuna. Ohjausvälineitä olisivat niin edellä todetut neu-
vottelut kuin pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 25 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyy-
den arviointi. Myös aluehallintovirastot arvioisivat sote-maakuntien pe-
lastustoimen palvelutason riittävyyttä.   

Valtion ohjausvaltaa pelastustoimen palvelujen järjestämisessä ja pe-
lastustoimen palvelutason määrittämisessä lisäisi merkittävästi erityi-
sesti ehdotettu pelastustoimen järjestämislain sääntely. 

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan pelastustoimen palvelutasopäätöstä teh-
täessä on määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, 
tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on 
otettava huomioon myös lain 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvis-
tamat pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Lain 8 §:n 
ja sen perustelujen mukaan valtio määrittäisi tavoitteet vaikuttavalle ja 
kustannustehokkaalle pelastustoimelle ja voisi asettaa esimerkiksi pe-
lastustoiminnan toimintavalmiuteen, päivystys- ja varallaolojärjestelyi-
hin, työajan hallintaan ja riskiperustaisiin työvuorovahvuuksiin liittyviä 
tavoitteita.     

Ehdotuksen 8 §:ssä esitetty sääntely on kaupungin näkemyksen mu-
kaan liian yksityiskohtaista. Valtion ohjauksella ei voida esitetyllä taval-
la puuttua työnantajan toimivaltaan päättää palvelussuhteisiin liittyvistä 
kysymyksistä eikä työ- ja virkaehtosopimuksilla sovittaviin kysymyksiin. 
Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että pelastusalalla työaikamallit, palk-
kaus ja henkilöstön saatavuus ovat kytköksissä toisiinsa ja esimerkiksi 
työaikamalleja koskeva ja esitetyn kaltainen yksityiskohtainen ohjaus 
voi johtaa vakaviin henkilöstön saatavuusongelmiin.    

Lain 3 §:n osalta kaupunki toteaa, että pykälä on sisällöltään yhdenmu-
kainen nykyisen pelastuslain 28 §:n kanssa, jota koskeva valtionohjaus 
on tähän saakka käytännössä merkinnyt pitkälti sisäministeriön aset-
tamaa sitovaa tavoitetta pelastustoiminnan toimintavalmiusajalle. On-
gelmana on ollut se, että toimintavalmiusaikaa koskeva sitova tavoite ja 
tätä koskeva ohjaus ei tunnista esimerkiksi erilaisia onnettomuustyyp-
pejä tai niiden vahinkomekanismeja, vaan yksinkertaistaa tapaa mitata 
pelastustoiminnan vaikuttavuutta. Suuressa osassa pelastustoiminnan 
tehtävistä toimintavalmiusajalla ei tosiasiallisesti olekaan olennaista 
merkitystä pelastustoiminnan kokonaisvaikuttavuuteen. Lisäksi toimin-
tavalmiudelle nykyisin asetettu sitova tavoite on ristiriidassa pelastus-
toimen tuottavuuden kehittämisen kanssa. Ehdotettu 3 § sekä pelastus-
lain 28 §:n voimassa oleva tulkinta pelastustoiminnan valmiudesta 
merkitsevät käytännössä pelastustoimen palveluverkon merkittäviä laa-
jennuksia niin Helsingissä kuin useissa muissa sote-maakunnissa. 
Nämä laajennukset puolestaan tulevat kasvattamaan pelastustoimen 
kustannuksia ja heikentämään toiminnan tuottavuutta, mikä puolestaan 
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on ristiriidassa järjestämislain 8 §:ssä mainittuun ja koko uudistukselle 
asetettuun tuottavuustavoitteeseen nähden.    

Kaupunki toteaa myös, että vaikka uudistus ja ehdotettu sääntely val-
tion ohjauksen osalta yhtäältä lisäävät mahdollisuuksia kehittää pelas-
tustointa kansallisella tasolla yhtenäiseen suuntaan, ne toisaalta hei-
kentävät merkittävällä tavalla Helsingin pelastustoimen toimivaltaa pe-
lastustoimen järjestämisessä ja tuotannossa sekä kaventavat mahdolli-
suuksia päättää pelastustoimen palvelutasosta paikalliset olosuhteet 
huomioon ottaen. Uudistus myös heikentää kaupungin mahdollisuuksia 
järjestää ja kehittää palveluja todelliset onnettomuus- ja vahinkotoden-
näköisyydet huomioivalla tavalla sekä kokonaisuutena katsoen paikalli-
sesti tarkoituksenmukaisimmalla, vaikuttavalla ja veroeurojen kannalta 
tuottavalla tavalla. Ehdotettu sääntely ei jätä tilaa strategisille maakun-
tatason valinnoille eikä riittävää liikkumatilaa itsehallinnollisille sote-
maakunnille pelastustoimen palvelujen järjestämisessä. On oleellista, 
että kullekin sote-maakunnalle sekä Helsingille jää riittävästi myös to-
siasiallista toimivaltaa pelastustoimen palvelujen järjestämiseen.        

Edellä mainitun ohella kaupunki toteaa, että esitystä on syytä tarkentaa 
5 §:ssä tarkoitettujen keskitettyjen tehtävien hoidosta aiheutuvien kus-
tannusten osalta. Ehdotuksen perustelujen mukaan kukin sote-
maakunta vastaisi keskitettyjen tehtäviensä rahoituksesta. Epäselväksi 
kuitenkin jää, miten rahoitusmekanismi sote-maakuntien välillä tältä 
osin toimii. Riskinä on, että yksittäinen pelastustoimen alue joutuu kan-
tamaan keskitetyistä palveluista paikallista riskiarviota korkeamman va-
rautumiskustannuksen, mikä heikentäisi sote-maakunnan mahdolli-
suuksia muun pelastustoimen järjestämisestä aiheutuvien kustannus-
ten kattamiseen. Lisäksi on tärkeää, että toimintojen keskittämisellä ei 
rajoiteta Helsingin  pelastustoimen edellytyksiä varautua poikkeusoloi-
hin ja normaaliolojen mittaviin häiriötilanteisiin.    

Kaupungin näkemyksen mukaan kansallisen pelastustoiminnan tilan-
nekuvan ja johtamisen keskus olisi tarkoituksenmukaista keskittää Hel-
sinkiin, koska Helsingin pelastuslaitoksella on siihen soveltuvat tilat 
muokattavissa johtokeskuskäyttöön. Sijoitusta puoltaa erityisesti lisäksi 
se, että pääkaupungissa sijaitsevat keskeiset valtion viranomaiset, joi-
den kanssa yhteistyö kriisitilanteissa on oleellista. Myös kansainväli-
sessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (mm. tul-
vien torjunta, metsäpalot, CBRNE, mahdollisesti merellinen öljyntorjun-
ta) on tarkoituksenmukaista koota yhden tai useamman sote-
maakunnan hoidettavaksi. Logistisesti toiminnot on tarkoituksenmu-
kaista sijoittaa alueille, joissa voidaan tehokkaasti tukeutua satamiin ja 
lentokenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa Helsingin lisäksi Länsi-
Uuttamaata, Varsinais-Suomea, lentokenttien osalta mahdollisesti Van-
taa-Kerava sote-maakuntaa ja Pirkanmaata.   
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Pelastustoimen rahoitus

Pelastustoimen rahoitus pohjautuisi asukasmäärään (65 %), asukasti-
heyteen (5 %) ja riskitekijöihin (30 %) perustuviin laskennallisiin kus-
tannuksiin. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan ehdotetut asu-
kasmäärään ja -tiheyteen perustuvat tekijät ovat perusteltuja, mutta 
painoarvoltaan liian alhaisia. Määräytymiskriteereissä tulisi painottaa 
nykyistä enemmän asukasmäärää ja asukastiheyttä ja riskikertoimessa 
on nykyistä paremmin huomioitava Helsingin erityispiirteet, kuten väes-
tön voimakas kasvu, tiheän kaupunkirakenteen aiheuttamat liikenteelli-
set haasteet, pendelöinti sekä muuta maata suuremman maahanmuu-
ton, segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden aiheuttama kuormitus 
pelastustoimelle. Lisäksi on otettava huomioon Helsingin muut erityis-
piirteet ja alueen poikkeukselliset riskit. Maan pääkaupunkiin on sijoit-
tunut suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta elintärkei-
tä toimintoja sekä kriittistä infrastruktuuria, palveluja ja toimintoja. Nyt 
pelastustoimen riskikerroin on Helsingin osalta arvioitu Suomen alhai-
simmaksi, mikä johtaa pelastustoimen osalta 0,86 miljoonan euron las-
kennalliseen vähennykseen. Vähennys ei ole kaupungin erityispiirteet 
huomioon ottaen perusteltu.   

Tarkistettaessa sote-maakuntien rahoituksen tasoa seuraavalle varain-
hoitovuodelle palvelutarpeen kasvua ei pelastustoimen tehtävien osalta 
otettaisi etukäteen huomioon toisin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
osalta. Esitys ei tältä osin huomioi pelastustoimen palvelutarpeen mer-
kittäviä kasvupaineita Helsingissä eikä muualla Suomessa tulevina 
vuosina eikä siinä ole myöskään otettu huomioon muusta kehittämises-
tä tai esityksen johdosta aiheutuvia lisäkustannuksia. Vaikka valtion ra-
hoitus pelastustoimelle antaa sinänsä mahdollisuuden kansallisten uu-
distusten tehokkaampaan toteutukseen, pelastustoimen rahoituspohja 
on kansallisella tasolla riittämätön. Helsingin pelastustoimen alueen 
osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen palvelujen 
tuottavan järjestämisen.     

Koska sote-maakunnan pelastustoimen rahoitusta ei arvioida etukä-
teen maakuntakohtaisesti, vaan valtakunnallisella tasolla, ei myöskään 
esityksessä ehdotettu neuvottelu- ja rahoitusmekanismi ota riittävällä 
tavalla huomioon yksittäisen sote-maakunnan tarpeita. Kaupungin nä-
kemyksen mukaan tämä on olennainen heikennys vallitsevaan tilaan. 

Lisäksi kaupunki toteaa, että esitykseen sisältyvä nk. lisärahoitusme-
kanismi eli mahdollisuus hakea lisärahoitusta perustuslaissa tarkoitet-
tuihin perusoikeuksiin liittyvien pelastustoimen palvelujen järjestämi-
seen jättää avoimeksi, mihin tarkoitukseen lisärahoitusta on tosiasiassa 
mahdollista saada. Esityksen perusteluja tulisikin tältä osin tarkentaa. 
Lisärahoitusmekanismi ei kaupungin näkemyksen mukaan mahdollista 
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esimerkiksi nopeaa avunsaantia tai sen edellytyksiä, kun otetaan huo-
mioon mm. pelastushenkilöstön saatavuuteen ja perehdytykseen sekä 
lisärahoituksen hakemiseen kuluva aika.    

Esityksessä myös rajoitetaan merkittävästi sote-maakunnan mahdolli-
suuksia taloutensa hallintaan, kun sisäministeriö voi esimerkiksi hylätä 
sote-maakunnan pelastustointa koskevan investointisuunnitelman 
osan.  

Koulukuraattorien ja -psykologien siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen

Kaupunki suhtautuu kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraattorija
psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä sotetoi-
mialalle.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko
oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten se-
kä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työs-
sä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö, 
jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden 
lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-
keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnku-
vien muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
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raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toi-
sin kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti 
kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää mer-
kittävän riskin siitä, että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jat-
kossa toteutuisi suomenkielisiin palveluihin nähden yhdenvertaisella 
tavalla.

Helsingissä on tällä hetkellä vahvat ja toimivat rakenteet oppilashuolto-
työn johtamiseksi kokonaisuutena siten, että toisaalta koulupsykologien 
ja -kuraattorien, toisaalta rehtorien esimiehet työskentelevät työpareina 
ja ohjaavat koulujen oppilashuoltoryhmien toimintaa. Koulupsykologien 
ja -kuraattorien siirto eri organisaatioon koulujen kanssa johtaisi tämän 
rakenteen purkautumiseen.

Tiedolla johtaminen ja tiedon integraatio

Kaupunki pitää uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta kriittise-
nä sitä, että uudistuksessa mahdollistetaan tiedon integraatio ja tiedolla 
johtaminen. Merkittävä osa nykyisistä esteistä on ei-hallinnollisia ja ne 
olisivat ratkaistavissa verrattain yksinkertaisilla ja nopeasti toteutettavil-
la lainsäädännön muutoksilla, jotka toisivat merkittäviä integraatiohyö-
tyjä sekä kustannustehokkuutta. Yksi tärkeimmistä sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksista Uudellamaalla on asiakas- ja potilastietojär-
jestelmä Apotti, joka on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveyden-
huollon yhdistävä tietojärjestelmä. Oy Apotti Ab:n omistavat HUS, Hel-
sinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Loviisa, In-
koo ja Siuntio. Nämä toimijat ovat sitoutuneet ottamaan järjestelmän 
käyttöön, eikä uudistus saa millään tavoin vaarantaa sitä. Uudistukses-
sa pitäisi päinvastoin mahdollistaa Apotin käyttöönotto kattavasti kaikil-
la viidellä alueella Uudellamaalla. Mikäli sote-uudistuksen yhteydessä 
ei voida lainsäädännöllä varmistaa koko Uudenmaan alueen yhtenäistä 
asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua, alueella tulisi muodostaa 
erikoissairaanhoidosta vastaavan HUSin tietojärjestelmäratkaisujen 
kanssa saumattomasti yhteensopiva järjestelmäkokonaisuus tarvittaes-
sa Uudenmaan alueen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankintamenettelyn kautta. Apotti yhtenäistää asiakas- ja potilastyön 
toimintatapoja ja kirjaamista sekä sisältää yhteiset menetelmät asiak-
kaan tilanteen arviointiin, päätöksentekoon, palvelujen toteutumisen 
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seurantaan ja vaikutusten mittaamiseen. Apotti tuo myös kansalaisille 
nykyaikaisen ja helppokäyttöisen Maisa-asiakasportaalin, jossa kansa-
lainen voi hoitaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiansa. Lisäksi 
olisi perusteltua, että tietojärjestelmien yhtenäistämiselle luotaisiin sote-
uudistuksessa selkeä kansallinen etenemispolku.  

Kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 

Käsittely

Valtuutettu Sanna Vesikansa ehdotti valtuutettu Reetta Vanhasen kan-
nattamana, että palautetaan kaupunginhallituksen esittelijän pohjaesi-
tys ja korvataan lausunnon kpl 72-78 koulukuraattorien ja -psykologien 
siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen seuraavasti:

"Kaupunki suhtautuu myönteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraatto-
ri- ja psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä so-
te-toimialalle. Siirto turvaisi nykyistä paremmin erityisesti tukea tarvit-
sevien ja mielenterveydeltään oireilevien lasten ja nuorten oikea-
aikaisen palvelujen saamisen. Muutos edesauttaisi opiskeluhuollon 
palvelujen (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psyko-
logipalvelut) johtamista yhtenä kokonaisuutena. Yhteisiä toimintamalle-
ja ja menetelmiä voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä sujuvammin ja pa-
rantaa tiedon siirtymistä eri ammattilaisten välillä. Esimerkiksi mielen-
terveyden hoito olisi mahdollista tuoda nykyistä joustavammin osaksi 
lasten ja nuorten arkiympäristöä. Muutos mahdollistaisi myös kuraatto-
rien ja psykologien ammatillisen osaamisen ja osaamisen kehittämisen 
vahvistumisen, kun työtä tehtäisiin tiiviimmässä yhteistyössä muiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien kytkeytyminen koulu- ja 
oppilaitosyhteisöihin sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen 
voidaan varmistaa huolimatta työntekijöiden hallinnollisesta sijoittumi-
sesta sote-toimialalle. Opiskeluhuollon palvelujen sijoittuminen koko-
naisuudessaan sote-maakuntiin mahdollistaa myös yhteisöllisen opis-
keluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena."

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Vastaehdotus Sanna Vesikansa

Jaa-äänet: 51
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 31 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Ab-
dirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Jo-
hanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, 
Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Ei-äänet: 34
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi 
Chydenius, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Nasima Razmyar, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi
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Otteet
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Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveysministe-
riö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö 
ovat 15.6.2020 pyytäneet lausuntoa (VN/8871/2019) luonnoksesta hal-
lituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lain-
säädännöksi (liitteet 1–8). Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- 
ja terveysministeriölle 25.9.2020 klo 16.00 mennessä.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa 
toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja 
perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti 
tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertai-
set ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, pa-
rantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitai-
toisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten muka-
naan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Esitysluonnoksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-
maakuntaa, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Uudellamaalla sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu poikkeaisi 
muun maan ratkaisusta siten, että neljän Uudenmaan sote-maakunnan 
lisäksi Helsingin kaupungilla olisi tehtävien järjestämisvastuu. Lisäksi 
HUS-maakuntayhtymällä olisi terveydenhuollossa järjestämisvastuu 
laissa säädetyin ja HUS-järjestämissopimuksessa sovituin osin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jäisi kuntien tehtäviksi, mutta 
edistämistyötä tehtäisiin yhteistyössä maakuntien kanssa. Ympäristö-
terveydenhuolto jatkuisi kuntien tehtävänä. Opiskeluhuollon kuraattori- 
ja psykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille.

Maakuntien perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lakiesitykset 
ovat:

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

- laki pelastustoimen järjestämisestä
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- sote-maakuntalaki

- sote-maakuntarakennelaki

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 
Uudellamaalla

- uudistusta koskeva voimaanpanolaki

- sote-maakuntien rahoituslaki.

Lisäksi lakiesitys sisältää ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan 
lainsäädännön, verolainsäädännön, sote-maakuntien henkilöstöä kos-
kevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien 
muuttamiseksi. Yhteensä lakiesitys muodostuu 48 laista ja lainmuutok-
sesta.

Sote-järjestämislaissa koottaisiin yhteen sosiaalihuollon ja terveyden-
huollon sekä perustason ja erityistason palvelut sote-maakuntien vas-
tuulle. Palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun integroimista sote-
maakunnille pidetään yhtenä keskeisistä keinoista uudistuksen tavoit-
teiden saavuttamiseksi.

Sote-järjestämislaissa säädettäisiin myös viidestä sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhteistyöalueesta, joihin kuuluvien sote-maakuntien tulisi 
sopia sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteen-
sovittamisesta laissa tarkemmin säädetyissä asioissa. Lisäksi säädet-
täisiin kaksikielisten sote-maakuntien velvoitteesta sopia yhteistyöstä ja 
työnjaosta ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamises-
sa.

Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin kaupungilla olisi sosiaali- ja 
terveydenhuollosta ensisijainen järjestämisvastuu, mutta HUS-
maakuntayhtymällä olisi lakisääteinen järjestämisvastuu erikoissai-
raanhoidon ja yliopistollisen sairaalan toimintaan liittyvissä tehtävissä.

Ehdotuksilla vahvistetaan sote-maakunnan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisvastuuta sekä tarkennetaan ostopalvelujen ja vuokratyö-
voiman käyttöä. Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-
maakunnan järjestämisvastuusta sekä tarkkarajaisemmin palvelujen 
hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä vuokratyövoiman käy-
töstä.

Voimaanpanolaissa säädettäisiin sellaisten sote-maakunnalle siirtyvien 
ostopalvelusopimusten mitättömyydestä, joissa olisi sovittu ehdotettu-
jen järjestämisvastuuta ja ostopalveluja koskevien sote-järjestämislain 
säännösten vastaisesti, jos sopimusta ei voida muuttaa lainmukaiseksi. 
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Mitättömyysriskin on arvioitu koskevan lähinnä laajoja kokonaisulkois-
tuksia.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan yhdenmukaisempia pelastus-
toimen palveluita ja valtakunnallista tehokkuutta. Esitysluonnoksen mu-
kaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa sote-maakunnat ja Helsin-
gin kaupunki, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämisestä alueellaan. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erilli-
nen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. Vah-
vempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien 
ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palvelujen tuottamista ko-
ko maassa. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa 
valtakunnallisena järjestelmänä.

Sote-maakuntalaki mahdollistaisi kuntalain tapaan sote-maakunnille 
mahdollisuuden organisoida hallintonsa paikallisten olosuhteiden mu-
kaisesti. Lakisääteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja 
tuottamisen erottamista ei ehdoteta.

Sote-maakunnan lakisääteisiä toimielimiä olisivat sote-
maakuntavaltuusto ja -maakuntahallitus sekä tarkastuslautakunta. 
Kaksikielisissä sote-maakunnissa olisi oltava kansalliskielilautakunta.  

Sote-maakunta järjestäisi sille lailla säädetyt tehtävät, joita olisivat so-
siaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi. Lisäksi sote-maakunta voi 
alueellaan ottaa hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä, 
joten sillä olisi laissa säädetty rajattu yleinen toimiala. Sote-maakunta 
voi alueellaan harjoittaa myös vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee 
sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista.

Sote-maakunnat voisivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdes-
sä. Sote-maakuntayhtymä on mahdollinen vain tukipalvelujen tuottami-
seen liittyvissä tehtävissä eikä sille voida siirtää lakisääteisten tehtävien 
järjestämisvastuuta. Sote-maakunnan ja sen alueen kuntien on neuvo-
teltava valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteis-
työstä, tavoitteista ja työnjaosta.

Sote-maakuntien toiminta rahoitettaisiin pääosin valtion rahoituksella ja 
osaksi palvelujen käyttäjiltä perittävillä asiakasmaksuilla. Rahoituksesta 
säädettäisiin sote-maakuntien rahoituslailla.

Sote-maakuntien rahoituksen pohjan muodostavat kunnilta siirtyvät so-
siaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien kustannuk-
set. Kuntien tuloja ja kustannuksia siirretään noin 19,1 miljardia euroa 
vuoden 2020 tasolla sote-maakuntien toiminnan rahoittamiseksi. Kun-
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tien tuloja ja kustannuksia siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, sen si-
jaan kunnittain erot voivat olla lähtökohtaisesti suuret. Kuntien talou-
teen kohdistuvia muutoksia kuitenkin kohtuullistetaan kuntien peruspal-
velujen valtionosuusjärjestelmässä, johon luodaan erilaisia tasausele-
menttejä.

Sote-maakuntien rahoituspohjaa korotetaan vuosittain arvioidulla pal-
velutarpeen ja kustannustason kasvulla. Kustannustasossa huomioi-
daan mahdolliset tehtävämuutokset ja lisäksi rahoituksen taso tarkiste-
taan jälkikäteen niin, että laskennalliset kustannukset eivät erkane so-
te-maakunnan todellisista kustannuksista.

Sote-maakuntien rahoitus on yleiskatteista ja se jaetaan sote-
maakunnille laskennallisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen tehtävien palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien teki-
jöiden perusteella. Tämän lisäksi osa rahoituksesta määräytyy asukas-
perusteisesti sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteerin kaut-
ta. Lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausu-
maan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat 
sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-
maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lau-
suntopalautteen perusteella.

Kuntien verotuloja siirretään valtiolle maakuntien toiminnan rahoittami-
seksi. Siirto toteutetaan pienentämällä kuntien valtionosuuksia, vero-
menetysten kompensaatioita, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 
sekä kunnallisveroa. Verotuksen kautta siirretään noin 12,7 miljardia 
euroa (ansiotuloverotuksesta 12,1 miljardia euroa, yhteisöveroa 0,6 
miljardia eroa).

Kunnallisveroa siirretään maakuntien rahoitukseen alentamalla kuntien 
tuloveroprosentteja tasasuuruisesti, valmistelun nykyhetken arvio on 
12,63 prosenttiyksikköä. Kuntien tuloveroprosenttien tasasuuruisella 
alentamisella ja vastaavalla valtion verotuksen nostolla varmistetaan 
se, että kuntalaisten verotus pysyy lähes täysin ennallaan. Myös kun-
tien väliset veroprosenttien erot säilyvät ennallaan.

Valtion mahdollisuutta ohjata julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen järjestämistä ehdotetaan vahvistettavaksi. Valtioneu-
vosto vahvistaisi joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet 
sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Valtakunnallisiin ta-
voitteisiin sisällytettäisiin valtioneuvoston julkiselle taloudelle asettamat 
tavoitteet. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurattaisiin vuosittain 
ja niitä muutettaisiin tarvittaessa.

Osana valtakunnallista ohjausta ministeriöt kävisivät vuosittain neuvot-
telut kunkin sote-maakunnan kanssa. Neuvotteluissa seurattaisiin, ar-
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vioitaisiin ja ohjattaisiin sote-maakunnan vastuulle kuuluvien tehtävien 
järjestämistä. Neuvotteluissa saataisiin myös tietoa valtion talousarvion 
ja julkisen talouden suunnitelman valmisteluun ja seurantaan. Vuosit-
taisten neuvotteluiden ja muun valtakunnallisen ohjauksen tavoitteena 
olisi vuorovaikutteinen ja jatkuvaluonteinen ohjausprosessi.

Osana sote-maakuntien toiminnan ja talouden ohjausta ministeriöt oh-
jaisivat myös sote-maakuntien investointeja. Valtioneuvosto päättäisi 
valtiovarainministeriön esityksestä sote-maakunnan tilikausittaisesta 
valtuudesta ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi. So-
siaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö päättäisivät sote-
maakuntien investointien hyväksymisestä ottaen huomioon valtioneu-
voston päätöksen sote-maakunnan lainanottovaltuudesta hyväksymällä 
kunkin sote-maakunnan investointisuunnitelman.

Ministeriöt kävisivät vuosittain neuvottelut myös kunkin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhteistyöalueen kanssa. Lisäksi valtioneuvostolla olisi 
sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä tietyissä laissa rajatuissa so-
siaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvissä väittämättömissä ti-
lanteissa oikeus päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen 
sekä kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyösopimuksen sisällöstä.

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluk-
sessa oleva henkilöstö siirtyisi Helsingin kaupungin palveluksessa ole-
vaa henkilöstöä lukuun ottamatta sote-maakuntien palvelukseen liik-
keenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi kuntien opetustoi-
mesta sote-maakunnan palvelukseen siirtyisivät opiskeluhuollon ku-
raattorit ja psykologit. HUS-sairaanhoitopiirin henkilöstö siirtyisi HUS-
maakuntayhtymälle.

Väestön ikääntyminen heikentää julkisen talouden tulopohjaa ja toisaal-
ta kasvattaa sote-palvelujen tarvetta. Työikäisen väestön määrän vä-
heneminen on kasvava haaste. Sote-uudistuksella tavoitellaan kustan-
nusten kasvun hillintää.

Hallituksen esitysluonnoksessa otetaan huomioon perustuslakivalio-
kunnan aiemmin asettamat reunaehdot sote-maakuntien riittävälle ra-
hoitukselle ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi. Sote-maakuntien 
rahoitus on laskennallista ja yleiskatteellista, mikä mahdollistaa sote-
maakunnille mahdollisuudet kohdentaa rahoitusta palvelutarpeiden 
mukaisesti.

Rahoituksen etukäteistarkastuksessa otetaan huomioon asukkaiden 
palvelutarve lähes täysimääräisesti (80-prosenttisesti) ja kustannusta-
son ennustettu kasvu. Jälkikäteen rahoitus tarkastetaan koko maan ta-
solla vastaamaan toteutuneita kustannuksia. 
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Uudistuksen keskeiset aikataulut:

- Lait eduskuntaan vuoden 2020 lopussa. 

- Esitykseen liittyvät lait pääosin voimaan vuoden 2023 alusta lukien. 

- Voimaanpanolaki voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Sote-
maakuntalakia sovellettaisiin osittain jo heti sote-maakuntien toimin-
taan.

- Sote-maakunnat perustettaisiin lailla ja ne aloittaisivat toimintansa heti 
lain vahvistamisen jälkeen vuonna 2021. HUS-maakuntayhtymä perus-
tettaisiin Uudenmaan sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin valtuus-
tojen hyväksymällä perussopimuksella vuonna 2022. Niiden toiminnas-
ta vastaisivat ennen sote-maakuntavaltuustojen ja -hallituksen valintaa 
väliaikaiset valmistelutoimielimet.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen 
säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi sote-
maakunnille vuoden 2023 alusta lukien. 

- Ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin muualla paitsi Helsingissä 
23.1.2022.

Maakuntahallinnon keskeisimmät muutokset edellisen kauden lakieh-
dotukseen verrattuna:

- Sote-maakunnalla on rajattu yleinen toimivalta ja sen tehtävänä on 
sosiaali-ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminen järjestäminen.

- Sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäjän ja tuottajan lakisääteistä erot-
telua ei ole

- Sote-maakuntayhtymä on mahdollinen eräissä tukipalveluissa.

- Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei sisällytetä sote-maakunnan 
tehtäviin.

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on edelleen sekä kun-
nan että maakunnan tehtävä; kuntien valtionosuuksiin 100 milj. euron 
hyte-lisäosa.

- Yksityinen palveluntuottaja voi tehdä palvelutarpeen arvion muttei vi-
ranomaispäätöksiä.

- Ostopalvelutuottajalla on oltava omaa tuotantoa.

- Subdelegointi mahdollista vain täydentävissä palveluissa.
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Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausun-
topyynnössä esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdolli-
suus perustella. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksit-
tain eri osioihin. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausun-
non. Helsingin näkökulmasta avoin lausunto on kohdennettuihin kysy-
myksiin vastaamista tarkoituksenmukaisempi tapa lausunnon antami-
seen.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudis-
tukseen ja maakuntien perustamiseen liittyvästä lainsäädännöstä an-
nettavien lausuntojen linjaukset ovat periaatteellisia ja erityisen merkit-
täviä. Sen vuoksi on perusteltua, että kaupunginvaltuusto käsittelee 
asian periaatepäätöksenä. Ministeriöiden asettaman määräajan nou-
dattaminen edellyttää, että valtuusto voi tehdä periaatepäätöksen ko-
kouksessaan 23.9.2020. Tämän jälkeen kaupunginhallitus kokoontuu 
ylimääräiseen kokoukseen ja päättää kaupungin lausunnosta valtuus-
ton periaatepäätöksen mukaisena. Hallintosäännön mukaan kaupun-
ginhallitus antaa kaupungin lausunnot.      

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan 1.9.2020 ja 
pelastuslautakunnan 18.8.2020 antamiin lausuntoihin. Eräitä sanamuo-
tomuutoksia on tehty ja tekstiä on tiivistetty sekä toistoa vältetty.      

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei ole 11.8.2020 antamassaan lausun-
nossa kannattanut esitystä opiskeluhuollon koulukuraattori- ja koulup-
sykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille. Lautakunta on katso-
nut, että opiskeluhuollon säilyttäminen kunnan sivistystoimen peruspal-
veluna tukee yhteisöllisyyttä sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää 
opiskeluhuoltotyötä, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvista-
mista ja varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmiin. Lautakunta on li-
säksi katsonut, että näiden palvelujen tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa 
toteutuisi yhdenvertaisella tavalla suomenkielisiin palveluihin nähden.         

Päätösehdotuksessa koulukuraattori- ja koulupsykologitehtävien siirty-
miseen on otettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta ilmenevä 
myönteinen kanta, koska on tärkeää, että opiskeluhuollon palvelujen si-
joittuminen kokonaisuudessaan sote-maakuntiin valtakunnallisesti sa-
malla tavalla mahdollistaa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisen 
ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. Muutos mahdollistaa yksilölli-
sesti erityistä tukea tarvitsevien ja mielenterveydeltään oireilevien las-
ten ja nuorten oikea-aikaisten palvelujen järjestämisen asiakkaan kie-
lelliset oikeudet huomioon ottaen. Lisäksi kuraattorit ja psykologit sijoit-
tuvat muutoksessa ammatillisesti tiiviiseen yhteistyöhön muiden sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.           
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VN/8871/2019

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto tekee seuraavan periaatepäätöksen sosiaali- ja 
terveysministeriölle annettavasta lausunnosta hallituksen esitysluon-
noksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi 
lainsäädännöksi:  

Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomen historian suurin hal-
linnonuudistus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallinto-
järjestelmää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin keskeisesti eri-
tyisesti kuntiin sekä kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnoilla nyt oleva 
hallituksen esitysluonnos poikkeaa jossain määrin aiempien hallitus-
kausien esityksistä. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen uuden hallin-
nontason eli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelu-
jen järjestämisestä vastaavan itsehallinnollisen tason (sote-maakunnat) 
muodostaminen. Maakuntien perustamisessa on kyse kokonaisvaltai-
sesta järjestelmämuutoksesta, jolla on monen tyyppisiä, mittavia ja vai-
keasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia. On epätodennäköistä, 
että uudistukselle asetetut tavoitteet esimerkiksi kustannusten kasvun 
hillinnästä tulevat toteutumaan. 

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan muodos-
taminen on edelleen käytännössä mahdotonta. Kokonaiskuvan muo-
dostaminen myös pelastustointa koskevista muutoksista on erittäin vai-
keaa, sillä pelastuslakiin ehdotettavat muutokset eivät sisälly lausutta-
vana olevaan esitysluonnokseen. Pelastustoimen järjestämistä koske-
vat muutokset pelastuslakiin tulisikin käsitellä samanaikaisesti muiden 
sote-maakuntia koskevien lakiehdotusten kanssa. 

Uudistuksen merkitys ja suuruusluokka huomioon ottaen olisi ollut en-
siarvoisen tärkeää, että valtioneuvosto olisi tarjonnut kunnille ja muille 
keskeisille sidosryhmille tosiasiallisen mahdollisuuden osallistua uudis-
tusta koskevaan valmisteluun. Tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan 
ole ollut, lukuun ottamatta syksyllä 2019 valmisteltua selvitystä Uu-
denmaan erillisratkaisuksi.
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Esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi itsehallintoalueille vä-
hemmän tehtäviä kuin viime hallituskaudella, mikä samoin kuin Uu-
denmaan erillisratkaisu, pienentää uudistuksen toteutumisen riskejä. 
Erillisratkaisun sisällyttäminen ehdotukseen merkitsee myös, että uu-
distuksen vaikutukset järjestämisen osalta ovat Helsingin kaupungille 
aivan erilaiset kuin muille kunnille. Erillisratkaisussa Helsinki vastaa so-
te-palvelujen järjestämisestä jatkossakin, mitä on pidettävä myönteise-
nä. Samoin sote-maakuntien toimialan rajaamista on pidettävä myön-
teisenä. 

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos ja samalla suurin ongelma liittyy peruskunnan rahoitusmalliin esitet-
tyihin muutoksiin. Helsingille lakiesityksen mukaan tuleva sote-rahoitus 
on kohtuuttoman niukka eikä se ota metropolialueen keskuskaupungin 
sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuut-
ta huomioon. Tältä osin kaupunki pitää välttämättömänä, että sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta tar-
kastellaan ja muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä. Lisäksi ehdotet-
tua kuntien tasausvähennysrajaa tulee madaltaa ehdotetusta tasosta ja 
kiinteistöveropohja tulee irrottaa veropohjan tasausjärjestelmästä. So-
te-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmekanismit 
tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotantoon tar-
koitettua valtionosuusjärjestelmää. Samoin kuntien yhteisöveropohjasta 
leikattava taso tulee määrittää euromääräisenä ja selvästi lakiesityk-
sessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. Pelastustoi-
men rahoituksen määräytymisen osalta ehdotetut asukasmäärään ja -
tiheyteen perustuvat tekijät ovat sinänsä perusteltuja, mutta painoarvol-
taan liian alhaisia. Esityksessä tulee tältä osin ottaa paremmin huo-
mioon Helsingin pelastustoimen alueen muusta maasta poikkeavat eri-
tyispiirteet. 

Lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että talouden muuttunut 
toimintaympäristö on tuonut uusia, huomattavia riskejä uudistuksen to-
teuttamisen näkökulmasta. Jo yksin sote-uudistus aiheuttaa Helsingin 
kaupungin sekä muiden kuntien tulevien vuosien talouteen poikkeuk-
sellista epävarmuutta. Tätä epävarmuutta lisää huomattavasti koronavi-
ruspandemia, joka on jo aiheuttanut kunnille suuria taloudellisia haas-
teita ja johtanut kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjes-
telmien merkittävään kuormitukseen. On ilmeistä, että pandemiatilanne 
tulee kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa, vielä pitkään, jolloin voimavarat sote-uudistuksen toi-
menpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset. Kaupunki pitääkin valitetta-
vana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ollaan viemässä 
päätöksentekoon ennen kokemattoman taloudellisen, sosiaalisen ja 
terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspandemian edelleen 
vallitessa. Sote-sektoria poikkeuksellisesti työllistävässä pandemiatilan-
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teessa uudistuksen aikataulu on kohtuuttoman kunnianhimoinen. On 
epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolelli-
nen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä toimeenpano olisivat toteu-
tettavissa esitetyssä aikataulussa.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Kaupunki 
pitää esityksessä ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua perusteltuna 
tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjautuu sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le. Esitetty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja 
kaupunkien erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uusimaa 
muodostaisi yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin keskeisiin esitysluon-
noksen kysymyksiin: 

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Yleisiä huomioita

Esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järjes-
tämisvastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. 
Tätä perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella ja tarpeel-
la vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pe-
lastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuu-
den lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille 
toimijoille on pääosin perusteltua etenkin metropolialueen ja suurten 
kaupunkiseutujen ulkopuolella. Nyt esitettyä uudistusta parempi ratkai-
su olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-
vastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti ja korjaamal-
la ongelmia kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä. Myös pelas-
tustoimen uudistamista olisi ollut mahdollista toteuttaa nykyisellä pelas-
tustoimen järjestämismallilla vapaaehtoisen yhteistyön kautta. Monet 
kipeästi kaivatut, pelastustointa koskevat uudistukset ovat kuitenkin 
kaatuneet valtion ja sisäministeriön haluttomuuteen investoida esimer-
kiksi kansallisen tason tieto-ohjauksen järjestelmiin sekä käydä avointa 
keskustelua pelastustoimen alueiden kanssa kansallisen kehittämisen 
toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta.    
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Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausun-
noissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittäväl-
lä tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutu-
jen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Niin kan-
sainvälisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumis-
kehitys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entises-
tään lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin turvaajina ja 
elinvoiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla 
olevasta esitysluonnoksesta eikä uudistus siksi parhaalla mahdollisella 
tavalla edistä Helsingin, metropolialueen eikä suomalaisten kaupunkien 
kilpailukykyä tai tue niiden mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, väestönkasvuun tai kaupungistumisen lieveilmiöihin. Uudis-
tukseen, erityisesti sen rahoitusjärjestelmään, sisältyy päinvastoin suuri 
riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman 
elinkeinopolitiikan toteuttamiseen sekä globaalisti kilpailukykyisen kau-
pungin rakentamiseen heikkenevät oleellisesti.

Uudistus vaikuttaa kuntien toimivaltaan ja tehtäviin merkittävästi. Tällä 
hetkellä kunnilla on mahdollisuus laajojen monitoimialaisten kokonai-
suuksien johtamiseen ja monipuolisen keinovalikoiman tarkoituksen-
mukaiseen hyödyntämiseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on integ-
roitu muihin hyvinvointipalveluihin sekä laaja-alaisesti terveyttä edistä-
viin palveluihin ja koulutukseen. Nykyinen järjestelmä, jossa kunnilla on 
laaja toimivalta ja tehtävät, on laajasti ymmärrettynä osa maamme hy-
vinvoinnin perustaa sekä kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisen 
hyvinvoinnin merkittävä selittäjä. Uudistus ei tuo tästä näkökulmasta li-
säarvoa, kun sen myötä tehtävät ja vastuu pirstoutuvat useamman hal-
linnontason hoidettavaksi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistuvassa 
maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, kau-
punkien ja kasvukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve 
vahvistaa niiden edellytyksiä menestyä. Nyt esitetyn uudistuksen riski-
nä on, että se päinvastoin vaikeuttaa etenkin suurissa kaupungeissa 
väestönkasvun ja maahanmuuton haasteisiin vastaamista, väestön ter-
veyden ja hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä sekä eriytymiskehi-
tyksen torjumista. Uudistus onkin edelleen ennen kaikkea pienten kun-
tien tarpeista lähtevä. 

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista edesauttoi Helsingissä ratkaisevasti kaupungin 
keskitetty kriisijohtaminen ja toimiva yhteistyö kaikkien kaupungin toimi-
joiden ja toimialojen kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirrettiin 
väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeuso-
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loissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan muiden palvelujen väli-
nen saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tärkeää. Uudistet-
taessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä 
tuleekin huolehtia siitä, että tätä ei vaaranneta.

Nyt esitetyn uuden hallinnon tason perustaminen ja palvelujen kokoa-
minen suuremman järjestäjän alle ei kaupungin näkemyksen mukaan 
automaattisesti paranna palvelua tai yhteistyötä. Kuntapohjainen sosi-
aali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kansainvälisestikin vertaillen 
toimiva ja kustannustehokas. Helsingin sekä muiden suurten kaupun-
kien ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia ja toimi-
via sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo omaehtoi-
sesti kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta suurem-
piin yksiköihin kuten kuntayhtymiin. Myös pelastustoimessa omaehtoi-
nen yhteistyö esimerkiksi Uudellamaalla on jo nykyisellään toimivaa. 
Tämä on osoitus siitä, että palvelujen järjestämisvastuussa olevien toi-
mijoiden vahvistaminen sekä esitetyn uudistuksen tavoitteiden saavut-
taminen on mahdollista toteuttaa myös ilman uuden hallinnon tason ja 
sote-maakuntien perustamista. Näin sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämistyö sekä pelastustoimen uudistaminen voisi jatkua välittömästi 
nykylainsäädännön puitteissa ja paikalliset olosuhteet huomioon ot-
taen.

Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen 
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa ja sii-
hen liittyvää rahoitusmallin muutosta valtion rahoitukseen. Samoin pe-
rusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-
keskukset ovat toteutettavissa nykyrakenteessa ilman uutta hallinnon-
tasoa. 

Uudistuksen aikataulua ja toimeenpanoa koskevat ehdotukset 

Suunnitellun aikataulun mukaan esitysluonnokseen liittyvät lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien ja voi-
maanpanolaki 1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin 
tammikuussa 2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimi-
kausi alkaisi 1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimieli-
met vastaisivat sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-
maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin 
lisäksi väliaikainen HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi valmis-
tella ehdotus HUS-maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuuhun 
2022 mennessä. 
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Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erit-
täin mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja 
sen toteuttamiseen liittyy edelleen paljon epävarmuuksia ja riskejä. 
Edellä mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano suunni-
teltu liian nopeaksi. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen riskien 
voidaan katsoa olevan aiempien hallituskausien sote-
uudistussuunnitelmia jossain määrin pienempiä. Riskejä vähentävät 
niin Uudenmaan erillisratkaisu kuin se, että esitysluonnoksessa ehdote-
taan siirrettäväksi maakuntien vastuulle rajatumpi määrä tehtäviä kuin 
edellisellä hallituskaudella. 

Kaupunki kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että uudistusta suunni-
tellaan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspandemiaa, jolla on ol-
lut ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaikutuksia niin kuntien ta-
louteen kuin käytössä oleviin resursseihin. Pandemia on lisännyt kunta-
talouden epävarmuutta merkittävästi ja lisäksi on otettava huomioon, 
että kuntatalouden tilanne oli jo ennen pandemiaa varsin heikko. Kun-
tatalouden kestävyyden näkökulmasta uudistuksen toteuttamisajankoh-
ta onkin erityisen haastava. Koronaviruspandemia on johtanut taloudel-
lisen kriisin ohella erittäin suureen sosiaaliseen ja terveydenhuollon 
kriisiin. Tämän johdosta kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallin-
tojärjestelmät ovat kuormittuneet merkittävästi. Pandemia tulee mitä il-
meisimmin jatkumaan ja vaikuttamaan sekä kansallisesti että paikalli-
sesti monin tavoin vielä pitkään. Tilanne tulee jatkossakin kuormitta-
maan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
ja kuntien voimavarat sote-uudistukseen valmistautumiseen sekä sen 
toimeenpanoon tulevat olemaan hyvin rajalliset. 

Edellä mainituista syistä kaupunki pitää esitettyä aikataulua kireänä se-
kä eduskuntakäsittelyn että toimeenpanon osalta ja pitää kyseenalai-
sena, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu, 
vaikutusten arviointi ja huolellinen toimeenpano olisivat toteutettavissa 
esitetyssä aikataulussa. 

Uudistuskokonaisuuteen liittyvät, valmisteilla olevat selvitykset

Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean val-
misteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien verotusoi-
keus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi parlamentaarisesti 
valmistellaan aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyö 
31.12.2020 mennessä. 

Kaupunki toteaa, että näistä valmistelussa olevista esityksistä on erityi-
sesti maakuntien verotusoikeuteen liittyvän selvityksen merkitys kes-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 46 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

keinen ja sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta esitysluonnoksesta 
vaikeuttaa merkittävästi sekä uudistuksen kokonaistaloudellisten vaiku-
tusten arviointia että esitetyn rahoitusjärjestelmän ja sen vaikutusten 
arviointia. 

Mikäli sote-uudistus toteutetaan, ei kaupungin näkemyksen mukaan 
sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perusteltua myöhemmässä-
kään vaiheessa siirtää muita kuin nyt lausunnolla olevassa esitysluon-
noksessa ehdotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtäviä. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveydenhuollon tehtä-
viä ei sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin. 

Palvelujen tuottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskevat ehdotukset

Lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamista, hankintaa ja ostopalveluita koskeviin säädösehdotuksiin ja ky-
symyksiin. Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-
maakunnan järjestämisvastuusta sekä tarkkarajaisemmin palvelujen 
hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä vuokratyövoiman käy-
töstä. Kuntalain peruslähtökohta on järjestämisvastuu, jossa kunnalla ei 
ole varsinaista tuottamisvastuuta, vaan se voi päättää tuottamistavois-
ta. Jatkossa järjestämisvastuun rinnalle nostetaan aiempaa selkeäm-
min myös vastuu tuottaa palvelut itse. Oman palvelutuotannon tulisi 
muodostaa toiminnan ydin siten, että eri toiminnoissa tarvittava oman 
henkilöstön palvelutuotantoon liittyvä osaaminen sekä toiminnan va-
kaus olisi turvattu eikä palvelutuotanto vaarantuisi häiriötilanteissa.  

Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että monituottajuuteen perus-
tuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut erityisesti sosiaalipalveluis-
sa vallitseva tuottamismalli. Esimerkiksi Helsingissä myös yhdistykset 
ja yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän määrän sosiaalipalvelu-
ja. Lisäksi jää epäselväksi, mikä olisi käytännössä ”liian laajamittaista” 
ostopalvelujen hyödyntämistä sekä, tuleeko esitys edellyttämään sel-
laisten palvelujen niin sanottua kotiuttamista takaisin julkisen järjestäjän 
(maakunta/Helsingin kaupunki) tuottamisvastuulle, jotka tällä hetkellä 
hankitaan ostopalveluna, mutta joiden arvioidaan olevan liian laajamit-
taista ostopalvelujen hyödyntämistä. Vaikuttaa myös siltä, että jatkossa 
palvelujen hankinta ylipäänsä tulkitaan ulkoistamiseksi, mikä olisi mer-
kittävä muutos, kun nykyään ulkoistuksella viitataan itse tuotetun toi-
minnan siirtämiseen ulkoiselle tuottajalle. Tämä sekä esitysluonnok-
seen sisältyvät epäselvyydet hankintalain ja sopimusoikeuden osalta 
tulisi täsmentää.

Rahoitus ja vaikutukset kuntatalouteen
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Yleisiä huomioita

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Uudis-
tus muuttaa kaikkien kuntien rahoitusmallia ratkaisevasti ja kuntien ra-
hoituksessa tapahtuvia muutoksia voidaan pitää kuntien kannalta vä-
hintään yhtä merkittävinä kuin järjestämisvastuun siirtoa itsehallintoa-
lueille. Lisäksi ne tuovat poikkeuksellista epävarmuutta niin Helsingin 
kuin muiden kuntien tulevien vuosien talouteen tilanteessa, jossa epä-
varmuus on erityisesti koronaviruspandemian johdosta muutenkin mer-
kittävästi lisääntynyt. 

Helsingin kaupungin talouteen vaikutukset ovat merkittävät. Uudistus 
heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä 
lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta. Kaupunki toistaa 
tältä osin aiempiin sote-uudistusta koskeviin lausuntoihin sisältyvän nä-
kemyksen siitä, että uudistus tulee heikentämään niin Helsingin kuin 
muiden suurten kaupunkien kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin kil-
pailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen. Uudistus vai-
kuttaa kasvavan kaupungin kykyyn rahoittaa kasvuun tarvittavia inves-
tointeja ja lisää rahoituksen epävarmuutta. Erityisesti pidemmällä aika-
välillä muutos kaupungin talouteen on suuri, koska kunnallisveron ja 
yhteisöveron leikkausten jälkeen verotulojen vuosittainen euromääräi-
nen kasvu on nykytilannetta pienempää. Uudistuksen suurimmat riskit 
ovat niissä tekijöissä, jotka vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden inves-
tointikykyyn. Uudistuksessa olisikin välttämätöntä turvata kaupungeille 
kannusteet toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan 
varmistaa lopulta vain takaamalla kaupungeille riittävä osuus kaupunki-
seuduilla muodostuvasta verotulokasvusta. Lisäksi on huomioitava, et-
tä jo ennen ehdotettua uudistusta kaupunkiseutujen on ollut välttämä-
töntä kasvattaa lainakantaansa asuntotuotantoa ja vetovoimaa lisää-
vien rakennushankkeiden ja sitä kautta kasvun varmistamiseksi. Tämä 
kasvava lainakanta jouduttaisiin ehdotetun uudistuksen jälkeen ylläpi-
tämään merkittävästi pienemmällä veropohjalla.

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoitus perustuisi valtion rahoi-
tukseen. Sote-maakunnille ei ainakaan toistaiseksi ehdoteta verotusoi-
keutta. Niihin kohdistuisi myös varsin tiukkaa valtionohjausta. Niiden 
kanssa vuosittain käytävissä neuvotteluissa ohjattaisiin sote-
maakuntaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistehtävässä. Neu-
votteluissa olisi mahdollisuus antaa toimenpide-ehdotuksia koskien 
esimerkiksi tuotantorakennetta, vähäistä suurempia palveluhankintoja, 
vuokratyövoimaa sekä investointeja, jotka esitysluonnoksen mukaan 
olisivat luvanvaraisia ja tiukasti säänneltyjä. Valtio tulisi ohjaamaan tii-
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viisti myös Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja in-
vestointeja. Valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös maakunnan 
operatiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei ole uudistuk-
sen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua. Vahva valtionohjaus on ris-
tiriidassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta korostavan tavoitteen 
kanssa. Se ei sovi hyvin yhteen myöskään sote-maakuntien päätök-
senteon kansanvaltaisuuden kanssa. Lausunnolla olevan aineiston pe-
rusteella ei vielä selviä, miten valtion investointien ja pitkiin sitoumuk-
siin/vuokrasopimuksiin liittyvä ohjaus tulee koskemaan Helsinkiä ja vai-
kuttamaan mahdollisuuteen kehittää sote-toimintoja palvelevaa tila-
verkkoa ja omistajana ylläpitää sote-kiinteistöjä.    

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän rahoitusta koskevat ehdotuk-
set

Kaupungin näkemyksen mukaan esitetyt sote-maakunnan rahoituksen 
määräytymiskriteerit ovat kestämättömät. Suurin osa eli noin 80 pro-
senttia yleiskatteisesta rahoituksesta määräytyisi sairastavuuteen ja 
sosioekonomisiin tekijöihin perustuvan sote-palvelukertoimen perus-
teella. Asukasmäärän perusteella (euroa/asukas) määräytyisi vain va-
jaa 15 prosenttia rahoituksesta. Hyvin pieni osa (alle 4 prosenttia) ra-
hoituksesta määräytyisi vieraskielisyyden ja asukastiheyden perusteel-
la.

Esitetyt tarvetekijät ottavat heikosti huomioon niin Helsingin kuin laa-
jemman metropolialueen erityispiirteet kuten väestön voimakkaan kas-
vun, muuta maata suuremman maahanmuuton sekä eriarvoistumiseen 
liittyvät haasteet kuten segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden ai-
heuttaman ylikuolleisuuden. Tarveperusteisuus ei huomioi erikoissai-
raanhoitoa, pääkaupunkiseudun korkeampaa yleistä kustannustasoa 
eikä terveyspalvelujen saatavuus- ja laatu-ulottuvuuksia. Sairausryh-
missä painotetaan perusterveydenhuollossa hoidettavia kroonisia sai-
rauksia ja terveydenhuollon tarvekerroin ei riittävällä tasolla selitä ter-
veydenhuollon kustannuksia. Tekijöissä ei myöskään huomioida vie-
raskielisten kieliryhmien palvelutarpeita eikä niiden kasvua, jotka ai-
heuttavat kustannuspaineita erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi ne 
johtavat siihen, että maakuntiin, joilla on tällä hetkellä ikärakenteeseen 
nähden korkeat sote-kustannukset (kuten Uusimaa) kohdistuu merkit-
täviä säästöpaineita. Määräytymiskriteerit poikkeavat myös merkittä-
västi nykyisistä valtion sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituskriteereistä 
sekä edellisellä vaalikaudella ehdotetun sote- ja maakuntauudistuksen 
määräytymiskriteereistä. Tällä hetkellä sairastavuuden perusteella 
määräytyy noin 23 prosenttia rahoituksesta ja asukas- ja ikärakennepe-
rusteisesti noin 68 prosenttia rahoituksesta. 
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Kaupungin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
jän rahoituksen määräytymiskriteereissä tulee painottaa nykyistä 
enemmän asukasmäärää ja ikärakennetta. Lisäksi kriteereissä tulisi 
huomioida paremmin suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille tyypilli-
set sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, kuten esimerkiksi pal-
jon palvelua tarvitsevien määrä (muun muassa pienituloisten perheiden 
lasten osuus, alhaisen koulutustaustan omaavien osuus, työttömyysas-
te, yksinhuoltajakotitalouksien osuus, maahanmuuttajataustaisten 
osuus), asunnottomuus ja segregaation torjunta. 

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoituksessa huomioidaan vuosit-
tain etukäteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu 80-
prosenttisesti, kustannustason nousu sekä sote-maakuntien mahdolli-
set uudet tehtävät. Rahoitus tarkistetaan koko maan tasolla jälkikäteen 
vastaamaan toteutuneita sote-kustannuksia, jotta sote-maakunnilla on 
edellytykset hoitaa niille osoitetut tehtävät. Sote-maakunnille rahoitus 
kuitenkin kohdistuisi rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti las-
kennallisena rahoituksena, eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen 
rahoituksen riittävyyttä yksittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitami-
seen. Kaupungin näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tulisi 
huomioida maakuntakohtaisesti, jotta turvataan sote-palvelujen riittävä 
rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Esityksen mukaan valtio ohjaa voimakkaasti maakuntien investointeja. 
Sote-maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuus rahoittaa ta-
seessaan olevien kiinteistöjen peruskorjausta sekä uudisrakentamista 
on valtion kanssa käytävien neuvottelujen varassa, koska valtiolta tarvi-
taan hyväksyntä pitkäaikaiseen lainanottoon. Tämä hankaloittaa erittäin 
merkittävästi sote-maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdolli-
suuksia pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun. Lisäksi tämä saattaa 
toimia kannustimena toteuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkei-
ta muutoin kuin omaan taseeseen. Rahoituksen osalta Helsingin kau-
punki on huolissaan myös tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta 
sekä yliopistosairaaloiden asemasta ja näiden resurssien turvaamises-
ta uudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat merkittävässä määrin 
rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta ja näiden turvaaminen on välttä-
mätöntä myös jatkossa. Esitetyssä maakuntien rahoitusmallissa tätä 
rahoitusta ei ole riittävästi huomioitu.       

Peruskunnan rahoitusmallia koskevat ehdotukset ja muutokset 

Uudistuksella olisi valtava vaikutus kuntien talouteen: Talouden volyymi 
puolittuu ja puolet veropohjasta leikataan valtion veropohjaksi. Helsin-
gin kaupungin verotulot ovat tällä hetkellä noin 5300 euroa/asukas, kun 
ne uudistuksen jälkeen olisivat alle 2200 euroa/asukas. Kaupunki pitää 
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esitystä tältä osin huolestuttavana, sillä niin Helsingin kuin muiden kas-
vavien kaupunkien veropohjan merkittävä pienentyminen tulee vaikeut-
tamaan oleellisesti kaupunkiseutujen kasvun ja elinvoiman takaavien 
investointien rahoitusta.

Esitysluonnoksessa kuntien investointitarpeita ei ole juuri lainkaan tar-
kasteltu kasvukaupunkien näkökulmasta, mitä voidaan pitää merkittä-
vänä puutteena. On erittäin oleellista huomioida, että sote-uudistus ei 
aiheuta kasvavien kaupunkien investointitarpeeseen käytännössä lain-
kaan muutoksia. Tästä huolimatta niiden verotulopohja uudistuksen 
johdosta puolittuu, jolloin suureksi haasteeksi kaupungeissa muodos-
tuu vuosikatteen pitäminen pidemmällä aikavälillä tasolla, jolla inves-
toinnit kyetään rahoittamaan nykyjärjestelmää vastaavalla tasolla. Il-
man tämän merkittävän ongelman korjaamista uudistuksen riskinä on, 
että se heikentää koko kansantalouden näkökulmasta keskeisen met-
ropolialueen, pääkaupunkiseudun sekä Helsingin kilpailukykyä ja vai-
kuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen ja hyvinvointiin. 

Kaupungin näkemyksen mukaan kuntien tasausvähennysrajaa tulee 
madaltaa. Esitysluonnoksessa ehdotettu verotuloihin pohjautuvan val-
tionosuuksien kuntien välisen tasauksen tasausvähennysraja 10 pro-
senttia on liian kireä esityksessä ehdotettuun kuntien puolittuvaan ve-
ropohjaan nähden sekä kasvavien kaupunkien investointitarpeiden 
kasvu huomioiden. Lisäksi kiinteistöveropohja tulee irrottaa veropohjan 
tasausjärjestelmästä. Tältä osin verotuloihin perustuvassa valtiono-
suuksien tasausjärjestelmässä tulee tasauksen piirissä olla vain nykyti-
lanteen mukaiset veromuodot/-pohja.  

Uudistuksessa kuntien veropohjaa heikennettäisiin lisäksi leikkaamalla 
kuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta nykytasosta kolmannek-
sella. Kaupunki pitää tärkeänä, että kuntien yhteisöveropohjasta leikat-
tava taso määritetään euromääräisenä ja selvästi lakiesityksessä ehdo-
tettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. 

Uudistus muuttaa merkittävästi kuntien valtionosuusrahoituksen mää-
räytymisperusteita. Esitysluonnoksen mukaan pääosa valtionosuusra-
hoituksesta voi jatkossa perustua erilaisiin sote-uudistuksen muutos-
vaikutuksia tasaaviin mekanismeihin. Tämä heikentäisi merkittävästi 
kuntien rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Sote-uudistuksen vuoksi 
toteutettavat kuntien talouden tasausmekanismit tulee toteuttaa muu-
toin kuin osana kuntien peruspalvelutuotantoon tarkoitettua valtiono-
suusjärjestelmää.

Kaupunki katsoo lisäksi, että ehdotetussa uudistuksessa tehtävien val-
tionosuusjärjestelmän muutosten myötä peruskuntaan jäävän kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen kuntaan maksetun pe-
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rustoimeentulotuen määrällä tulee lakkauttaa. Jatkossa keskeisin rooli 
perustoimeentulotuen ennaltaehkäisyssä ja kustannusten minimoimi-
sessa on sote-järjestäjällä ja siten myös perustoimeentulotuen kustan-
nusten rahoitusvastuun tulee olla samalla taholla.  

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomiota kunnilta valtiolle siirtyvän tulopoh-
jan perusteena oleviin tilastoituihin kuntakohtaisiin sote-kustannuksiin. 
Esityksen mukaan kustannukset laskettaisiin vuoden 2021 tilinpäätös-
tietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Keskiarvotiedon 
käyttöä perustellaan satunnaisvaihtelun tasaamisella. Koronapande-
mian taloudelliset vaikutukset eivät ulotu vain kuluvaan vuoteen, vaan 
sillä tulee olemaan lähivuosina merkittävä vaikutus kuntien talouteen, 
erityisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin. Vuoden 
2021 ja 2022 tietojen käyttäminen ehdotetun rahoitusmallin pohjana 
merkitsee koronaepidemian eli satunnaistekijän mukana olemista kun-
takohtaisissa sote-kustannuksissa. Sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa koronasta johtuvien hoitojonojen purun kustan-
nuksia siirtyy ainakin vuodelle 2021. Lisäksi sairaanhoitopiirien kun-
tayhtymät ovat tekemässä merkittävää alijäämää, jotka kuntien tulisi 
esitysluonnoksen mukaan kattaa ennen uudistuksen voimaantuloa 
1.1.2023. Lisäksi Helsingissä otetaan vuonna 2021 käyttöön Apotti-
tietojärjestelmä, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuk-
set ovat lähivuosina korkeammat. Kaupungin näkemyksen mukaan so-
te-maakuntakohtaisissa kustannuksissa tulee olemaan runsaasti sa-
tunnaisvaihtelua ja lakiesitystä tulee tältä osin muuttaa.

Uudistuksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on erittäin 
haasteellista eikä vaikutuksia ole esityksessä tarkasteltu juuri laajem-
min kuin aiemmissa, sote-uudistusta koskeneissa hallituksen esityksis-
sä. Kokonaistaloudellisten vaikutusten osalta haaste on myös se, että 
talouden näkökulmasta keskeinen osa uudistuskokonaisuutta, maakun-
taveron käyttöön ottoa koskeva parlamentaarinen selvitys, valmistuu 
vasta vuoden 2020 lopussa.

Vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu kovinkaan kattavasti kasvavien 
kaupunkien ja alueiden tai niiden investointikyvyn näkökulmasta. Tästä 
huolimatta on selvää, että esitetyn uudistuksen taloudelliset vaikutukset 
kunnille ja myös Helsingille tulevat olemaan merkittäviä. Uudistus sisäl-
tää lisäksi riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti kau-
pungin talouteen, turvallisuuteen, pääkaupungin kilpailukyvyn ja kan-
sainvälisen vetovoiman kehittämiseen sekä helsinkiläisten palveluihin 
ja niiden toimivuuteen. Uudistuksen jälkeen valtionrahoituksen suhteel-
linen merkitys kaupungin tulorahoituksessa tulisi olemaan nykyistä suu-
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rempi, mikä lisäisi osaltaan rahoituksellista epävarmuutta sekä heiken-
täisi kunnallista itsehallintoa.

Myöskään uudistuksen kustannussäästövaikutuksia tai vaikutuksia 
tuottavuuteen tai talouteen ylipäätään ei ole esitysluonnoksessa pystyt-
ty osoittamaan. Päinvastoin toivottujen vaikutusten, kuten säästöjen, 
saavuttaminen on esitysluonnoksenkin mukaan epävarmaa etenkin ly-
hyellä aikavälillä. Lisäksi uudistuksen toteuttamisesta syntyisi merkittä-
viä muutoskustannuksia. Jo yksin maakuntien käynnistämisestä synty-
vät välttämättömät ICT-kustannukset olisivat 600 miljoonaa euroa ja 
asiakas- ja potilastietojärjestelmistä arvioidaan seuraavien kymmenen 
vuoden aikana aiheutuvan noin 2-3 miljardin euron kustannukset. Näi-
den kattaminen haastavassa kuntataloustilanteessa tulee olemaan vai-
keaa. On tarkoituksenmukaista, että valtakunnallisen uudistuksen toi-
meenpanosta aiheutuvat kustannukset rahoittaa valtio. Valtion tähän 
varaama rahoitus vaikuttaa kuitenkin täysin alimitoitetulta.

Esitysluonnoksen mukaan uudistus ja erityisesti sen myötä vahvistuva 
valtionohjaus kasvattaa tarvetta asiantuntijaresurssien lisäämiseen so-
te-maakuntia ohjaaviin ministeriöihin, kuten sisäministeriöön, ja aiheut-
taisi mm. tutkimus- ja kehittämistehtävien ja hallinnollisten tehtävien ja 
niistä aiheutuvien kustannusten kasvua. Kaupunki kiinnittää huomiota 
siihen, että esityksessä ei ole lainkaan huomioitu sitä, että tarve asian-
tuntemuksen ja resurssien kasvattamiseen koskee osin myös paikallis-
ta ja alueellista tasoa, kuten sote-maakuntia, eikä tästä aiheutuvia kus-
tannuksia ole esityksessä huomioitu. Helsingin arvion mukaan esimer-
kiksi sote-maakuntien pelastustoimessa ja aluehallintovirastoissa uu-
distus tulee lisäämään asiantuntijatarvetta 30-50 henkilötyövuotta.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 
Uudellamaalla (nk. Uusimaa-laki)

Laissa säädettäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun perustuvasta sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta ja sen jakautumisesta Uu-
denmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-
maakuntayhtymän välillä. Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin 
kaupungilla olisi ensisijainen järjestämisvastuu ja HUSilla järjestämis-
vastuu lailla tai järjestämissopimuksella sille siirretyistä tehtävistä.

Helsingin kaupungin aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyk-
sen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu. Ti-
lanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu kuitenkin pohjautuisi sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le, esitetty erillisratkaisu on sellainen, että se ottaa riittävässä määrin 
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huomioon Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunkien erityis-
piirteet.

Malli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä olisi 
vastannut yksi Uudenmaan maakunta, ei olisi tuonut helsinkiläisille li-
säarvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen eikä pelastustoimen näkökulmas-
ta. Helsinki on asukasluvultaan yli kymmenesosa Suomesta. Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastustoimi ovat maan johtavia toimi-
joita ja uudistajia, ja ne ovat kyenneet ja kykenevät itse vastaamaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestä-
misestä ja tuottamisesta. Yhteen järjestäjään perustuvan mallin toi-
meenpano olisi sisältänyt huomattavasti suurempia taloudellisia ja toi-
minnallisia riskejä muun muassa palvelujen saatavuuden ja laadun se-
kä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. Riskejä voidaan halli-
ta paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itsehallinnolliseen aluee-
seen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toimintaan parem-
min kuin tilanteessa, jossa Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoalu-
een ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas. 
Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan pitää parempana ratkai-
suna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta. Kansanvaltaisuutta 
vahvistaisi lisäksi itsehallinnollisten alueiden järjestämisvastuu erikois-
sairaanhoidon osalta.

Kaupungin näkemyksen mukaan sote-järjestäjien koon kasvaminen ja 
määrän väheneminen sekä esitetty erikoissairaanhoidon järjestämis-
ratkaisu parantaisivat edellytyksiä perustason ja erityistason palvelujen 
integraatiolle. Itsehallinnollisten alueiden mahdollisuus järjestää niitä 
erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei ole lainsäädännöllä määrätty tai 
järjestämissopimuksella sovittu HUSin järjestämisvastuulle, lisäisi edel-
lytyksiä palvelujen saatavuuden parantamiselle.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien, myös kunnan muiden palvelu-
jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyisivät 
muista kunnan palveluista.

Esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa myös HUSin 
ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen entistä 
asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluketjujen 
suuntaan. Uudenmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUSin 
välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaikkialla samanlainen, mut-
ta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan asukkaiden yhdenvertaises-
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ta kohtelusta ja perus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta koko-
naisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli mahdollistaa Uudenmaan 
kokonaisuudessa yhden alueellisen järjestäjän mallia paremmin eri 
alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen.

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä vah-
vistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUSin järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäi-
siin lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa ar-
vioinnin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti 
toteuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muualla Suomessa. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuitenkin asuk-
kaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus, ei hallinnollisten rat-
kaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuu-
den yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa niin, että esimer-
kiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoitopalvelut 
tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Esitetty ratkaisu mah-
dollistaa edellä todetusti asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja pe-
rus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta huoleh-
timisen. 

Esitetyllä ratkaisulla voidaan edelleen olettaa olevan tosiasiallisia ruot-
sinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, 
koska valtaosaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsin-
kielisten palvelujen turvaamisen kannalta. Ruotsinkielisten palvelujen 
rakennetta ja järjestäjien yhteistyötä on muutenkin vahvistettava ruot-
sinkielisten palvelujen varmistamiseksi niin palvelujen järjestämisen, 
rekrytoinnin kuin resurssienkin kannalta. Sote-järjestäjien suurempi ko-
ko mahdollistaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin. 

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaisi Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voisi myös itse tuottaa ensihoi-
topalvelun. Pelastustoimen järjestämislain 1 §:n perustelujen mukaan 
lain tarkoituksena olisi synergiaetujen turvaamiseksi säilyttää pelastus-
toimen mahdollisuudet tuottaa nykyisenkaltaisella tavalla ensihoito- ja 
ensivastepalveluja sen mukaan kuin sote-maakunta päättää. On kui-
tenkin tärkeää, että ehdotus selkeästi antaa pelastuslaitokselle mahdol-
lisuuden toimia ensihoitopalvelun tuottajana. Kaupungin näkemyksen 
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mukaan ensihoitopalvelun ja pelastustoimen välisen synergian hyödyn-
tämiseksi sekä kustannustehokkaan ja tuottavan toiminnan järjestämi-
seksi onkin olennaisen tärkeää, että pelastuslaitos voi Helsingissä tuot-
taa kiireelliset ensihoitopalvelut kuten nykyisinkin. Tämä järjestelmä on 
toiminut hyvin eikä siihen ole uudistuksen johdosta tarkoituksenmukais-
ta tehdä muutoksia. 

Esitetty erillisratkaisu vie Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja luo 
edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. To-
teutuessaan uudistus mahdollistaa nykyistä paremmin myös pelastus-
toimen kehittämisen yhdenmukaisempaan suuntaan kansallisella tasol-
la sekä valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön pelastustoiminnan eri 
osa-alueilla ja luo edellytyksiä kehittää kansallisella tasolla yhteisiä tie-
tojohtamisen malleja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä.  Nyt esitetty muu-
tos on helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa kuin 
yksi Uudenmaan itsehallintoalue.

Esitysluonnoksessa ehdotettu Uudenmaan erillisratkaisu onkin kau-
pungin näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin erillisratkaisuvaih-
toehto tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on it-
sehallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen ratkaisu.

Uuttamaata koskeva sääntely on ehdotusluonnoksessa pääosin erillis-
ratkaisun loppuraportin mukainen. Kuitenkin lakiehdotuksen 5 §:n 2 
momentin 5 kohdassa mainitaan, että HUS vastaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon valmiuskeskuksen tehtävistä. Tämä muotoilu on tullut esi-
tykseen yhdessä valmistellun erillisratkaisuselvityksen valmistumisen 
jälkeen. Jää epäselväksi, onko tässä tarkoitus keskittää uusia valmius-
tehtäviä HUSiin vai onko kyseessä vain nykytilaa tarkentava kirjaus. 
Viimeisimmässä esityksessä tartuntatautilain muuttamiseksi HUSille ol-
taisiin säätämässä koordinaatio- ja tilannekuvavastuuta, mutta ei vas-
tuuta poikkeustilanteen resurssien johtamisesta. Lisäksi lakiehdotuksen 
17 § ja kyseisen pykälän perusteluteksti ovat keskenään ristiriidassa. 
Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitut lakiviittaukset 
eivät kaikilta osin vastaa säännöksen sisältöä ja ne ovat omiaan aiheut-
tamaan tulkintaepäselvyyksiä.

Pelastustoimen järjestäminen ja rahoitus

Helsinki poikkeaa muista pelastustoimen alueista toimintaympäristönä 
kooltaan, asukastiheydeltään, demografialtaan ja infrastruktuuriltaan ja 
on valtakunnan tasolla kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen kotipaik-
ka, mikä asettaa pelastustoimelle erityisiä vaatimuksia. Helsingin pelas-
tustoimen alueen tunnusluvut pelastustoimen osalta ovat turvallisuu-
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den, onnettomuusvahinkojen toiminnan ja laadun osalta kansallista 
huippuluokkaa. Helsingin pelastustoimen alueen erityispiirteitä ja toi-
minnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuksen ja lakiehdotuk-
sen valmistelussa. 

Pelastustoimen järjestämislaki, palvelujen järjestäminen ja valtion oh-
jaus

Uudistuksen myötä niin valtion taloudellinen ohjausvalta kuin substans-
siin liittyvä ohjausvalta kasvaisi myös pelastustoimessa olennaisesti 
nykyiseen verrattuna. Ohjausvälineitä olisivat niin edellä todetut neu-
vottelut kuin pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu 
sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyy-
den arviointi. Myös aluehallintovirastot arvioisivat sote-maakuntien pe-
lastustoimen palvelutason riittävyyttä.   

Valtion ohjausvaltaa pelastustoimen palvelujen järjestämisessä ja pe-
lastustoimen palvelutason määrittämisessä lisäisi merkittävästi erityi-
sesti ehdotettu pelastustoimen järjestämislain sääntely. 

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan pelastustoimen palvelutasopäätöstä teh-
täessä on määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, 
tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on 
otettava huomioon myös lain 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvis-
tamat pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Lain 8 §:n 
ja sen perustelujen mukaan valtio määrittäisi tavoitteet vaikuttavalle ja 
kustannustehokkaalle pelastustoimelle ja voisi asettaa esimerkiksi pe-
lastustoiminnan toimintavalmiuteen, päivystys- ja varallaolojärjestelyi-
hin, työajan hallintaan ja riskiperustaisiin työvuorovahvuuksiin liittyviä 
tavoitteita.     

Ehdotuksen 8 §:ssä esitetty sääntely on kaupungin näkemyksen mu-
kaan liian yksityiskohtaista. Valtion ohjauksella ei voida esitetyllä taval-
la puuttua työnantajan toimivaltaan päättää palvelussuhteisiin liittyvistä 
kysymyksistä eikä työ- ja virkaehtosopimuksilla sovittaviin kysymyksiin. 
Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että pelastusalalla työaikamallit, palk-
kaus ja henkilöstön saatavuus ovat kytköksissä toisiinsa ja esimerkiksi 
työaikamalleja koskeva ja esitetyn kaltainen yksityiskohtainen ohjaus 
voi johtaa vakaviin henkilöstön saatavuusongelmiin.    

Lain 3 §:n osalta kaupunki toteaa, että pykälä on sisällöltään yhdenmu-
kainen nykyisen pelastuslain 28 §:n kanssa, jota koskeva valtionohjaus 
on tähän saakka käytännössä merkinnyt pitkälti sisäministeriön aset-
tamaa sitovaa tavoitetta pelastustoiminnan toimintavalmiusajalle. On-
gelmana on ollut se, että toimintavalmiusaikaa koskeva sitova tavoite ja 
tätä koskeva ohjaus ei tunnista esimerkiksi erilaisia onnettomuustyyp-
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pejä tai niiden vahinkomekanismeja, vaan yksinkertaistaa tapaa mitata 
pelastustoiminnan vaikuttavuutta. Suuressa osassa pelastustoiminnan 
tehtävistä toimintavalmiusajalla ei tosiasiallisesti olekaan olennaista 
merkitystä pelastustoiminnan kokonaisvaikuttavuuteen. Lisäksi toimin-
tavalmiudelle nykyisin asetettu sitova tavoite on ristiriidassa pelastus-
toimen tuottavuuden kehittämisen kanssa. Ehdotettu 3 § sekä pelastus-
lain 28 §:n voimassa oleva tulkinta pelastustoiminnan valmiudesta 
merkitsevät käytännössä pelastustoimen palveluverkon merkittäviä laa-
jennuksia niin Helsingissä kuin useissa muissa sote-maakunnissa. 
Nämä laajennukset puolestaan tulevat kasvattamaan pelastustoimen 
kustannuksia ja heikentämään toiminnan tuottavuutta, mikä puolestaan 
on ristiriidassa järjestämislain 8 §:ssä mainittuun ja koko uudistukselle 
asetettuun tuottavuustavoitteeseen nähden.    

Kaupunki toteaa myös, että vaikka uudistus ja ehdotettu sääntely val-
tion ohjauksen osalta yhtäältä lisäävät mahdollisuuksia kehittää pelas-
tustointa kansallisella tasolla yhtenäiseen suuntaan, ne toisaalta hei-
kentävät merkittävällä tavalla Helsingin pelastustoimen toimivaltaa pe-
lastustoimen järjestämisessä ja tuotannossa sekä kaventavat mahdolli-
suuksia päättää pelastustoimen palvelutasosta paikalliset olosuhteet 
huomioon ottaen. Uudistus myös heikentää kaupungin mahdollisuuksia 
järjestää ja kehittää palveluja todelliset onnettomuus- ja vahinkotoden-
näköisyydet huomioivalla tavalla sekä kokonaisuutena katsoen paikalli-
sesti tarkoituksenmukaisimmalla, vaikuttavalla ja veroeurojen kannalta 
tuottavalla tavalla. Ehdotettu sääntely ei jätä tilaa strategisille maakun-
tatason valinnoille eikä riittävää liikkumatilaa itsehallinnollisille sote-
maakunnille pelastustoimen palvelujen järjestämisessä. On oleellista, 
että kullekin sote-maakunnalle sekä Helsingille jää riittävästi myös to-
siasiallista toimivaltaa pelastustoimen palvelujen järjestämiseen.        

Edellä mainitun ohella kaupunki toteaa, että esitystä on syytä tarkentaa 
5 §:ssä tarkoitettujen keskitettyjen tehtävien hoidosta aiheutuvien kus-
tannusten osalta. Ehdotuksen perustelujen mukaan kukin sote-
maakunta vastaisi keskitettyjen tehtäviensä rahoituksesta. Epäselväksi 
kuitenkin jää, miten rahoitusmekanismi sote-maakuntien välillä tältä 
osin toimii. Riskinä on, että yksittäinen pelastustoimen alue joutuu kan-
tamaan keskitetyistä palveluista paikallista riskiarviota korkeamman va-
rautumiskustannuksen, mikä heikentäisi sote-maakunnan mahdolli-
suuksia muun pelastustoimen järjestämisestä aiheutuvien kustannus-
ten kattamiseen. Lisäksi on tärkeää, että toimintojen keskittämisellä ei 
rajoiteta Helsingin  pelastustoimen edellytyksiä varautua poikkeusoloi-
hin ja normaaliolojen mittaviin häiriötilanteisiin.    

Kaupungin näkemyksen mukaan kansallisen pelastustoiminnan tilan-
nekuvan ja johtamisen keskus olisi tarkoituksenmukaista keskittää Hel-
sinkiin, koska Helsingin pelastuslaitoksella on siihen soveltuvat tilat 
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muokattavissa johtokeskuskäyttöön. Sijoitusta puoltaa erityisesti lisäksi 
se, että pääkaupungissa sijaitsevat keskeiset valtion viranomaiset, joi-
den kanssa yhteistyö kriisitilanteissa on oleellista. Myös kansainväli-
sessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (mm. tul-
vien torjunta, metsäpalot, CBRNE, mahdollisesti merellinen öljyntorjun-
ta) on tarkoituksenmukaista koota yhden tai useamman sote-
maakunnan hoidettavaksi. Logistisesti toiminnot on tarkoituksenmu-
kaista sijoittaa alueille, joissa voidaan tehokkaasti tukeutua satamiin ja 
lentokenttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa Helsingin lisäksi Länsi-
Uuttamaata, Varsinais-Suomea, lentokenttien osalta mahdollisesti Van-
taa-Kerava sote-maakuntaa ja Pirkanmaata.   

Pelastustoimen rahoitus

Pelastustoimen rahoitus pohjautuisi asukasmäärään (65 %), asukasti-
heyteen (5 %) ja riskitekijöihin (30 %) perustuviin laskennallisiin kus-
tannuksiin. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan ehdotetut asu-
kasmäärään ja -tiheyteen perustuvat tekijät ovat perusteltuja, mutta 
painoarvoltaan liian alhaisia. Määräytymiskriteereissä tulisi painottaa 
nykyistä enemmän asukasmäärää ja asukastiheyttä ja riskikertoimessa 
on nykyistä paremmin huomioitava Helsingin erityispiirteet, kuten väes-
tön voimakas kasvu, tiheän kaupunkirakenteen aiheuttamat liikenteelli-
set haasteet, pendelöinti sekä muuta maata suuremman maahanmuu-
ton, segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden aiheuttama kuormitus 
pelastustoimelle. Lisäksi on otettava huomioon Helsingin muut erityis-
piirteet ja alueen poikkeukselliset riskit. Maan pääkaupunkiin on sijoit-
tunut suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta elintärkei-
tä toimintoja sekä kriittistä infrastruktuuria, palveluja ja toimintoja. Nyt 
pelastustoimen riskikerroin on Helsingin osalta arvioitu Suomen alhai-
simmaksi, mikä johtaa pelastustoimen osalta 0,86 miljoonan euron las-
kennalliseen vähennykseen. Vähennys ei ole kaupungin erityispiirteet 
huomioon ottaen perusteltu.   

Tarkistettaessa sote-maakuntien rahoituksen tasoa seuraavalle varain-
hoitovuodelle palvelutarpeen kasvua ei pelastustoimen tehtävien osalta 
otettaisi etukäteen huomioon toisin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
osalta. Esitys ei tältä osin huomioi pelastustoimen palvelutarpeen mer-
kittäviä kasvupaineita Helsingissä eikä muualla Suomessa tulevina 
vuosina eikä siinä ole myöskään otettu huomioon muusta kehittämises-
tä tai esityksen johdosta aiheutuvia lisäkustannuksia. Vaikka valtion ra-
hoitus pelastustoimelle antaa sinänsä mahdollisuuden kansallisten uu-
distusten tehokkaampaan toteutukseen, pelastustoimen rahoituspohja 
on kansallisella tasolla riittämätön. Helsingin pelastustoimen alueen 
osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen palvelujen 
tuottavan järjestämisen.     
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Koska sote-maakunnan pelastustoimen rahoitusta ei arvioida etukä-
teen maakuntakohtaisesti, vaan valtakunnallisella tasolla, ei myöskään 
esityksessä ehdotettu neuvottelu- ja rahoitusmekanismi ota riittävällä 
tavalla huomioon yksittäisen sote-maakunnan tarpeita. Kaupungin nä-
kemyksen mukaan tämä on olennainen heikennys vallitsevaan tilaan. 

Lisäksi kaupunki toteaa, että esitykseen sisältyvä nk. lisärahoitusme-
kanismi eli mahdollisuus hakea lisärahoitusta perustuslaissa tarkoitet-
tuihin perusoikeuksiin liittyvien pelastustoimen palvelujen järjestämi-
seen jättää avoimeksi, mihin tarkoitukseen lisärahoitusta on tosiasiassa 
mahdollista saada. Esityksen perusteluja tulisikin tältä osin tarkentaa. 
Lisärahoitusmekanismi ei kaupungin näkemyksen mukaan mahdollista 
esimerkiksi nopeaa avunsaantia tai sen edellytyksiä, kun otetaan huo-
mioon mm. pelastushenkilöstön saatavuuteen ja perehdytykseen sekä 
lisärahoituksen hakemiseen kuluva aika.    

Esityksessä myös rajoitetaan merkittävästi sote-maakunnan mahdolli-
suuksia taloutensa hallintaan, kun sisäministeriö voi esimerkiksi hylätä 
sote-maakunnan pelastustointa koskevan investointisuunnitelman 
osan.  

Koulukuraattorien ja -psykologien siirtyminen sosiaali- ja terveystoi-
meen 

Kaupunki suhtautuu kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraattori- 
ja psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä sote-
toimialalle. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten 
sekä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden 
työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvoin-
tityö, jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvalli-
suuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi 
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-
keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
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tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnku-
vien muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toi-
sin kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti 
kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää mer-
kittävän riskin siitä, että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jat-
kossa toteutuisi suomenkielisiin palveluihin nähden yhdenvertaisella 
tavalla.

Helsingissä on tällä hetkellä vahvat ja toimivat rakenteet oppilashuolto-
työn johtamiseksi kokonaisuutena siten, että toisaalta koulupsykologien 
ja -kuraattorien, toisaalta rehtorien esimiehet työskentelevät työpareina 
ja ohjaavat koulujen oppilashuoltoryhmien toimintaa. Koulupsykologien 
ja -kuraattorien siirto eri organisaatioon koulujen kanssa johtaisi tämän 
rakenteen purkautumiseen.

Tiedolla johtaminen ja tiedon integraatio

Kaupunki pitää uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta kriittise-
nä sitä, että uudistuksessa mahdollistetaan tiedon integraatio ja tiedolla 
johtaminen. Merkittävä osa nykyisistä esteistä on ei-hallinnollisia ja ne 
olisivat ratkaistavissa verrattain yksinkertaisilla ja nopeasti toteutettavil-
la lainsäädännön muutoksilla, jotka toisivat merkittäviä integraatiohyö-
tyjä sekä kustannustehokkuutta. Yksi tärkeimmistä sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksista Uudellamaalla on asiakas- ja potilastietojär-
jestelmä Apotti, joka on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveyden-
huollon yhdistävä tietojärjestelmä. Oy Apotti Ab:n omistavat HUS, Hel-
sinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Loviisa, In-
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koo ja Siuntio. Nämä toimijat ovat sitoutuneet ottamaan järjestelmän 
käyttöön, eikä uudistus saa millään tavoin vaarantaa sitä. Uudistukses-
sa pitäisi päinvastoin mahdollistaa Apotin käyttöönotto kattavasti kaikil-
la viidellä alueella Uudellamaalla. Mikäli sote-uudistuksen yhteydessä 
ei voida lainsäädännöllä varmistaa koko Uudenmaan alueen yhtenäistä 
asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua, alueella tulisi muodostaa 
erikoissairaanhoidosta vastaavan HUSin tietojärjestelmäratkaisujen 
kanssa saumattomasti yhteensopiva järjestelmäkokonaisuus tarvittaes-
sa Uudenmaan alueen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankintamenettelyn kautta. Apotti yhtenäistää asiakas- ja potilastyön 
toimintatapoja ja kirjaamista sekä sisältää yhteiset menetelmät asiak-
kaan tilanteen arviointiin, päätöksentekoon, palvelujen toteutumisen 
seurantaan ja vaikutusten mittaamiseen. Apotti tuo myös kansalaisille 
nykyaikaisen ja helppokäyttöisen Maisa-asiakasportaalin, jossa kansa-
lainen voi hoitaa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiansa. Lisäksi 
olisi perusteltua, että tietojärjestelmien yhtenäistämiselle luotaisiin sote-
uudistuksessa selkeä kansallinen etenemispolku.  

Kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Korvataan kappale ”Koulukuraattorien ja -psykologien 
siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen” seuraavasti:

”Kaupunki suhtautuu kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraattorija
psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä sotetoi-
mialalle.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko
oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten se-
kä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työs-
sä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö, 
jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden 
lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
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taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-
keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnku-
vien muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toi-
sin kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti 
kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää mer-
kittävän riskin siitä, että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jat-
kossa toteutuisi suomenkielisiin palveluihin nähden yhdenvertaisella 
tavalla.

Helsingissä on tällä hetkellä vahvat ja toimivat rakenteet oppilashuolto-
työn johtamiseksi kokonaisuutena siten, että toisaalta koulupsykologien 
ja -kuraattorien, toisaalta rehtorien esimiehet työskentelevät työpareina 
ja ohjaavat koulujen oppilashuoltoryhmien toimintaa. Koulupsykologien 
ja -kuraattorien siirto eri organisaatioon koulujen kanssa johtaisi tämän 
rakenteen purkautumiseen.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinne-
mäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti 
muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 131

HEL 2020-007924 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomen historian suurin hal-
linnonuudistus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallinto-
järjestelmää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin keskeisesti eri-
tyisesti kuntiin sekä kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnoilla nyt oleva 
hallituksen esitys poikkeaa jossain määrin aiempien hallituskausien esi-
tyksistä. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen uuden hallinnontason eli 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavan itsehallinnolli-
sen tason (sote-maakunnat) muodostaminen. Maakuntien perustami-
sessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on 
monen tyyppisiä, mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaiku-
tuksia. On epätodennäköistä, että uudistukselle asetetut tavoitteet esi-
merkiksi kustannusten kasvun hillinnästä tulevat toteutumaan. 

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan muodos-
taminen on edelleen käytännössä mahdotonta. 
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Helsingin näkökulmasta keskeisin ongelma on tässä sote-
uudistuksessa esitetty rahoitusmalli. Helsingin sote-maakunnalle lakie-
sityksen mukaan tuleva rahoitus on kohtuuttoman niukka. Se ei ota 
metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten erityi-
songelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Helsingin kannalta on 
yhtä kohtalokasta se, että sote-maakuntien rahoittamiseksi esitetään 
noin 0,6 miljardin leikkausta kuntien yhteisöverotuloihin.

Uudistuksen merkitys ja suuruusluokka huomioon ottaen olisi ollut en-
siarvoisen tärkeää, että valtioneuvosto olisi tarjonnut kunnille ja muille 
keskeisille sidosryhmille tosiasiallisen mahdollisuuden osallistua uudis-
tusta koskevaan valmisteluun. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta 
katsoo, että sote-sektoria poikkeuksellisesti työllistävässä pandemiati-
lanteessa sote-uudistuksen aikataulu on kohtuuttoman kunnianhimoi-
nen.

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi itsehallintoalueille vähemmän 
tehtäviä kuin viime hallituskaudella, mikä samoin kuin Uudenmaan eril-
lisratkaisu, pienentää uudistuksen toteutumisen riskejä. Erillisratkaisun 
sisällyttäminen ehdotukseen myös merkitsee, että uudistuksen vaiku-
tukset järjestämisen osalta ovat Helsingin kaupungille aivan erilaiset 
kuin muille kunnille. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tyytyväinen sii-
hen, että Uudenmaan erillisratkaisussa Helsinki vastaa sote-
palveluiden järjestämisestä jatkossakin. Helsingin kannalta on hyvä 
asia, ettei sote-maakuntien toimiala ole liian laaja.

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Tältä 
osin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää välttämättömänä, että sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta tar-
kastellaan ja muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä. Lisäksi ehdotet-
tua kuntien tasausvähennysrajaa tulisi madaltaa ehdotetusta tasosta. 
Sote-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmeka-
nismit tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotan-
toon tarkoitettua valtionosuusjärjestelmää. Samoin kuntien yhteisöve-
ropohjasta leikattava taso tulisi määrittää euromääräisenä ja selvästi 
lakiesityksessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi.

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talouden muuttunut 
toimintaympäristö on tuonut uusia, huomattavia riskejä uudistuksen to-
teuttamisen näkökulmasta. Jo yksin sote-uudistus aiheuttaa Helsingin 
kaupungin sekä muiden kuntien tulevien vuosien talouteen poikkeuk-
sellista epävarmuutta. Tätä epävarmuutta lisää huomattavasti vallitseva 
koronaviruspandemia, joka on jo aiheuttanut kunnille suuria taloudelli-
sia haasteita ja johtanut kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallin-
tojärjestelmien merkittävään kuormitukseen. On ilmeistä, että pande-
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miatilanne tulee kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa vielä pitkään, jolloin voimavarat sote-
uudistuksen toimenpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset. Lautakunta 
pitääkin valitettavana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ol-
laan viemässä päätöksentekoon ennen kokemattoman taloudellisen, 
sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspan-
demian edelleen vallitessa. On epätodennäköistä, että hyvän lainsää-
däntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu ja vaikutusten arviointi 
sekä toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta pitää esityksessä ehdotettua Uudenmaan erillisrat-
kaisua perusteltuna tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjau-
tuu sote-järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisil-
le alueille. Esitetty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kun-
tien ja kaupunkien erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uu-
simaa muodostaisi yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin, 
kaupungin näkökulmasta keskeisiin esitysluonnoksen kysymyksiin. 

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Yleisiä huomioita

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järjestämisvas-
tuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Tätä pe-
rustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella ja tarpeella vah-
vistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastus-
toimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja hyvin-
vointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden li-
sääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämisvas-
tuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perusteltua 
etenkin metropolialueen ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella. Nyt 
esitettyä uudistusta parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurempiin koko-
naisuuksiin hallitusti ja korjaamalla ongelmia kuntapohjaista nykyjärjes-
telmää kehittämällä.

Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausun-
noissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittäväl-
lä tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutu-
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jen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Niin kan-
sainvälisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumis-
kehitys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entises-
tään lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin turvaajina ja 
elinvoiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla 
olevasta uudistuksesta sekä sitä koskevasta lainsäädäntöesityksestä, 
eikä uudistus siksi parhaalla mahdollisella tavalla edistä Helsingin, met-
ropolialueen eikä suomalaisten kaupunkien kilpailukykyä tai tue niiden 
mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, väestönkas-
vuun tai kaupungistumisen lieveilmiöihin. Uudistukseen, erityisesti sen 
rahoitusjärjestelmään sisältyy päinvastoin suuri riski siitä, että kaupun-
kien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteut-
tamiselle sekä globaalisti kilpailukykyisen kaupungin rakentamiseen 
heikkenevät oleellisesti.

Uudistus vaikuttaa kuntien toimivaltaan ja tehtäviin merkittävästi. Tällä 
hetkellä kunnilla on mahdollisuus laajojen monitoimialaisten kokonai-
suuksien johtamiseen ja monipuolisen keinovalikoiman tarkoituksen-
mukaiseen hyödyntämiseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on integ-
roitu muihin hyvin-vointipalveluihin sekä laaja-alaisesti terveyttä edistä-
viin palveluihin ja koulutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnit-
tääkin kaupungin aiempien sote-uudistuksesta annettujen lausuntojen 
mukaisesti huomiota siihen, että nykyinen järjestelmä, jossa kunnilla on 
laaja toimivalta ja tehtävät, on laajasti ymmärrettynä osa maamme hy-
vinvoinnin perustaa sekä kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisen 
hyvinvoinnin merkittävä selittäjä. Uudistus ei tuo tästä näkökulmasta li-
säarvoa, kun sen myötä tehtävät ja vastuu pirstoutuvat useamman hal-
linnontason hoidettavaksi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistuvassa 
maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, kau-
punkien ja kasvukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve 
vahvistaa niiden edellytyksiä menestyä. Nyt esitetyn uudistuksen riski-
nä on, että se päinvastoin vaikeuttaa etenkin suurissa kaupungeissa 
väestönkasvun ja maahanmuuton haasteisiin vastaamista, väestön ter-
veyden ja hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä sekä eriytymiskehi-
tyksen torjumista. Uudistus onkin edelleen ennen kaikkea pienten kun-
tien tarpeista lähtevä. 

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista edesauttoi Helsingissä ratkaisevasti kaupungin 
keskitetty kriisijohtaminen ja toimiva yhteistyö kaikkien kaupungin toimi-
joiden ja toimialojen kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirrettiin 
väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeuso-
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loissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan muiden palvelujen väli-
nen saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tärkeää. Uudistet-
taessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä 
tuleekin huolehtia siitä, että tätä ei vaaranneta.

Nyt esitetyn uuden hallinnon tason perustaminen ja palvelujen kokoa-
minen suuremman järjestäjän alle ei sosiaali- ja terveyslautakunnan 
mukaan automaattisesti paranna palvelua tai yhteistyötä. Kuntapohjai-
nen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kansainvälisestikin 
vertaillen toimiva ja kustannustehokas. Helsingin sekä muiden suurten 
kaupunkien ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia 
ja toimivia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo 
omaehtoisesti kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta 
suurempiin yksiköihin, kuten kuntayhtymiin. Tämä on osoitus siitä, että 
palvelujen järjestämisvastuussa olevien toimijoiden vahvistaminen sekä 
esitetyn uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista toteut-
taa myös ilman uuden hallinnon tason ja sote-maakuntien perustamis-
ta. Näin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistyö voisi jatkua välit-
tömästi nykylainsäädännön puitteissa ja paikalliset olosuhteet huo-
mioon ottaen.

Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen 
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa ja val-
tion rahoitusta. Samoin perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut 
laaja-alaiset sote-keskukset ovat toteutettavissa ilman uutta hallinnon-
tasoa ja nykyrakenteessa. 

Uudistuksen aikataulua ja toimeenpanoa koskevat ehdotukset

Suunnitellun aikataulun mukaan esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tu-
levan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien, voimaanpanolaki 
1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin tammikuussa 
2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaisi 
1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimielimet vastaisivat 
sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, 
kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-maakuntahallitus on 
aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin lisäksi väliaikainen 
HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi valmistella ehdotus HUS-
maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuuhun 2022 mennessä. 

Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erit-
täin mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja 
sen toteuttamiseen liittyy edelleen sekä paljon epävarmuuksia että ris-
kejä. Edellä mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano 
suunniteltu liian nopeaksi. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen 
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riskien voidaan katsoa olevan aiempien hallituskausien sote-
uudistuksia jossain määrin pienempiä. Riskejä vähentävät niin Uuden-
maan erillisratkaisu kuin se, että esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi 
maakuntien vastuulle rajatumpi määrä tehtäviä kuin edellisellä hallitus-
kaudella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että 
uudistusta suunnitellaan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspan-
demiaa, jolla on ollut ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaiku-
tuksia niin kuntien talouteen kuin käytössä oleviin resursseihin. Vallit-
seva pandemia on lisännyt kuntatalouden epävarmuutta merkittävästi 
ja lisäksi on otettava huomioon, että kuntatalouden tilanne oli jo ennen 
pandemiaa varsin heikko. Kuntatalouden kestävyyden näkökulmasta 
uudistuksen toteuttamisajankohta onkin erityisen haastava. Koronavi-
ruspandemia on johtanut taloudellisen kriisin ohella erittäin suureen so-
siaaliseen ja terveydenhuollon kriisiin. Tämän johdosta kuntien ja sai-
raanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjestelmät ovat kuormittuneet mer-
kittävästi. Pandemia tulee mitä ilmeisimmin jatkumaan ja vaikuttamaan 
sekä kansallisesti että paikallisesti monin tavoin vielä pitkään. Tilanne 
tulee jatkossakin kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti so-
siaali- ja terveydenhuoltoa, ja kuntien voimavarat sote-uudistukseen 
valmistautumiseen sekä sen toimeenpanoon tulevat olemaan hyvin ra-
jalliset. 

Edellä mainituista syistä sosiaali- ja terveyslautakunta pitää esitettyä 
aikataulua kireänä sekä toimeenpanon että eduskuntakäsittelyn osalta 
ja pitää kyseenalaisena, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huo-
lellinen valmistelu, vaikutusten arviointi ja huolellinen toimeenpano oli-
sivat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa. 

Uudistuskokonaisuuteen liittyvät, valmisteilla olevat selvitykset

Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean val-
misteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien verotusoi-
keus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi parlamentaarisesti 
valmistellaan aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyö 
31.12.2020 mennessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että näistä valmistelussa olevista 
esityksistä on erityisesti maakuntien verotusoikeuteen liittyvän selvityk-
sen merkitys keskeinen ja sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta 
esityksestä vaikeuttaa merkittävästi sekä uudistuksen kokonaistalou-
dellisten vaikutusten arviointia että esitetyn rahoitusjärjestelmän ar-
viointia vaikutuksineen. 

Mikäli sote-uudistus toteutetaan, ei sosiaali- ja terveyslautakunnan nä-
kemyksen mukaan sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perustel-
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tua myöhemmässäkään vaiheessa siirtää muita kuin nyt lausunnolla 
olevassa esityksessä ehdotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-
tustoimen tehtäviä. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveyden-
huollon tehtäviä ei sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin. 

Palvelujen tuottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskevat ehdotukset

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskeviin säädösehdotuksiin ja 
kysymyksiin. Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-
maakunnan järjestämisvastuusta sekä tarkkarajaisemmin palvelujen 
hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä vuokratyövoiman käy-
töstä. Kuntalaki lähtee järjestämisvastuusta, jossa kunnalla ei ole var-
sinaista tuottamisvastuuta, vaan se voi päättää tuottamistavasta. Jat-
kossa järjestämisvastuun rinnalle nostetaan aiempaa selkeämmin 
myös vastuu tuottaa palvelut itse. Oman palvelutuotannon tulisi muo-
dostaa toiminnan ydin siten, että eri toiminnoissa tarvittava oman hen-
kilöstön palvelutuotantoon liittyvä osaaminen sekä toiminnan vakaus 
olisi turvattu, eikä palvelutuotanto vaarantuisi häiriötilanteissa.  

Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että monituottajuuteen perus-
tuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut erityisesti sosiaalipalveluis-
sa vallitseva tuottamismalli. Helsingissä myös erilaiset yhdistykset ja 
yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän määrän monipuolisia sosi-
aalipalveluita. Näin ollen lakiehdotuksessa jää epäselväksi, mikä olisi 
käytännössä ”liian laajamittaista” ostopalvelujen hyödyntämistä sekä 
se, tuleeko esitys edellyttämään sellaisten palvelujen niin sanottua ko-
tiuttamista takaisin julkisen järjestäjän (maakunta/Helsingin kaupunki) 
tuottamisvastuulle, jotka tällä hetkellä hankitaan ostopalveluna, mutta 
joiden lakiesityksen mukaan arvioidaan olevan liian laajamittaista osto-
palvelujen hyödyntämistä. Vaikuttaa myös siltä, että jatkossa palvelujen 
hankinta ylipäänsä tulkitaan ulkoistamiseksi, mikä olisi merkittävä muu-
tos, kun nykyään ulkoistuksella viitataan itse tuotetun toiminnan siirtä-
miseen ulkoiselle tuottajalle. Tämä sekä esitysluonnokseen sisältyvät 
epäselvyydet hankintalain ja sopimusoikeuden osalta tulisi täsmentää.

Rahoitus ja vaikutukset kuntatalouteen

Yleisiä huomioita

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Uudis-
tus muuttaa kaikkien kuntien rahoitusmallia ratkaisevasti ja kuntien ra-
hoituksessa tapahtuvia muutoksia voidaan pitää kuntien kannalta vä-
hintään yhtä merkittävinä kuin järjestämisvastuun siirtoa itsehallintoa-
lueille. Lisäksi ne tuovat poikkeuksellista epävarmuutta niin Helsingin 
kuin muiden kuntien tulevien vuosien talouteen tilanteessa, jossa epä-
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varmuus on jo erityisesti koronaviruspandemian johdosta merkittävästi 
lisääntynyt. 

Helsingin kaupungin talouteen vaikutukset ovat merkittävät. Uudistus 
heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä 
lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta toistaa tältä osin kaupungin aiempiin sote-uudistusta 
koskeviin lausuntoihin sisältyvän näkemyksen siitä, että uudistus tulee 
heikentämään niin Helsingin kuin muiden suurten kaupunkien kilpailu-
kykyä suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta ko-
ko maan kehitykseen. Uudistus vaikuttaa kasvavan kaupungin kykyyn 
rahoittaa kasvuun tarvittavia investointeja ja lisää rahoituksen epävar-
muutta. Erityisesti pidemmällä aikavälillä muutos kaupungin talouteen 
on suuri, koska kunnallisveron ja yhteisöveron leikkausten jälkeen ve-
rotulojen vuosittainen euromääräinen kasvu on nykytilannetta pienem-
pää. Uudistuksen suurimmat riskit ovat niissä tekijöissä, jotka vaikutta-
vat kaupungin tulevaisuuden investointikykyyn. Uudistuksessa olisikin 
välttämätöntä turvata kaupungeille kannusteet toteuttaa vaikuttavaa 
elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan varmistaa lopulta vain takaamalla 
kaupungeille riittävä osuus kaupunkiseuduilla muodostuvasta verotulo-
kasvusta. Lisäksi on huomioitava, että jo ennen ehdotettua uudistusta 
kaupunkiseutujen on ollut välttämätöntä kasvattaa lainakantaansa 
asuntotuotantoa ja vetovoimaa lisäävien rakennushankkeiden ja sitä 
kautta kasvun varmistamiseksi. Tämä kasvava lainakanta jouduttaisiin 
ehdotetun uudistuksen jälkeen ylläpitämään merkittävästi pienemmällä 
veropohjalla.

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoitus perustuisi valtion rahoi-
tukseen. Sote-maakunnille ei ainakaan toistaiseksi ehdoteta verotusoi-
keutta. Maakuntiin kohdistuisi myös varsin tiukkaa valtion-ohjausta. 
Niiden kanssa vuosittain käytävissä neuvotteluissa ohjattaisiin sote-
maakuntaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistehtävässä. Neu-
votteluissa olisi mahdollisuus antaa toimenpide-ehdotuksia koskien 
esimerkiksi tuotantorakennetta, vähäistä suurempia palveluhankintoja, 
vuokratyövoimaa sekä investointeja, jotka esitysluonnoksen mukaan 
olisivat luvanvaraisia ja tiukasti säänneltyjä. Valtio tulisi ohjaamaan tii-
viisti myös Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja in-
vestointeja. Valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös maakunnan 
operatiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei ole uudistuk-
sen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua. Vahva valtionohjaus on ris-
tiriidassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta korostavan tavoitteen 
kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän rahoitusta koskevat ehdotukset
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan esitetyt sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerit ovat kestämättömät. Suu-
rin osa eli noin 80 prosenttia yleiskatteisesta rahoituksesta määräytyisi 
sairastavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin perustuvan sote-
palvelukertoimen perusteella. Asukasmäärän perusteella (eu-
roa/asukas) määräytyisi vain vajaa 15 prosenttia rahoituksesta. Hyvin 
pieni osa (alle 4 prosenttia) rahoituksesta määräytyisi vieraskielisyyden 
ja asukastiheyden perusteella.

Esitetyt tarvetekijät ottavat heikosti huomioon niin Helsingin kuin laa-
jemman metropolialueen erityispiirteet kuten väestön voimakkaan kas-
vun, muuta maata suuremman maahanmuuton sekä eriarvoistumiseen 
liittyvät haasteet kuten segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden ai-
heuttaman ylikuolleisuuden. Lisäksi ne johtavat siihen, että maakuntiin, 
joilla on tällä hetkellä ikärakenteeseen nähden korkeat sote-
kustannukset (kuten Uusimaa) kohdistuu merkittäviä säästöpaineita. 
Määräytymiskriteerit poikkeavat myös merkittävästi nykyisistä valtion 
sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituskriteereistä sekä edellisellä vaali-
kaudella ehdotetun sote- ja maakuntauudistuksen määräytymiskritee-
reistä. Tällä hetkellä sairastavuuden perusteella määräytyy noin 23 
prosenttia rahoituksesta ja asukas- ja ikärakenneperusteisesti noin 68 
prosenttia rahoituksesta. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
täjän rahoituksen määräytymiskriteereissä tulee painottaa nykyistä 
enemmän asukasmäärää ja ikärakennetta. Lisäksi kriteereissä tulisi 
huomioida paremmin suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille tyypilli-
set sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, kuten esimerkiksi pal-
jon palvelua tarvitsevien määrä (muun muassa pienituloisten perheiden 
lasten osuus, alhaisen koulutustaustan omaavien osuus, työttömyysas-
te, yksinhuoltajakotitalouksien osuus, maahanmuuttajataustaisten 
osuus), asunnottomuus ja segregaation torjunta. 

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoituksessa huomioidaan vuosit-
tain etukäteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu 80 
prosenttisesti, kustannustason nousu sekä sote-maakuntien mahdolli-
set uudet tehtävät. Rahoitus tarkistetaan koko maan tasolla jälkikäteen 
vastaamaan toteutuneita sote-kustannuksia, jotta sote-maakunnilla on 
edellytykset hoitaa niille osoitetut tehtävät. Sote-maakunnille rahoitus 
kuitenkin kohdistuisi rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti las-
kennallisena rahoituksena, eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen 
rahoituksen riittävyyttä yksittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitami-
seen. Lautakunnan näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tu-
lisi huomioida maakuntakohtaisesti, jotta turvataan sote-palvelujen riit-
tävä rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.
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Esityksen mukaan valtio ohjaa voimakkaasti maakuntien investointeja. 
Maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuus rahoittaa tasees-
saan olevien kiinteistöjen peruskorjausta sekä uudisrakentamista on 
valtion kanssa käytävien neuvottelujen varassa, koska valtiolta tarvi-
taan hyväksyntä pitkäaikaiseen lainanottoon. Tämä hankaloittaa erittäin 
merkittävästi maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuuksia 
pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun. Lisäksi tämä saattaa toimia 
kannusteena toteuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita muu-
toin kuin omaan taseeseen. Rahoituksen osalta Helsingin kaupunki on 
myös huolissaan tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta sekä ylio-
pistosairaaloiden asemasta ja näiden resurssien turvaamisesta tule-
vassa sote- ja maakuntauudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat 
merkittävässä määrin rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta. Tämän tut-
kimuksen ja koulutuksen resurssien turvaaminen on välttämätöntä 
myös maakuntauudistuksen yhteydessä. Esillä olevassa lakiesitykses-
sä esitetyssä maakuntien rahoitusmallissa ei tätä rahoitusta ole riittä-
västi huomioitu.

Peruskunnan rahoitusmallia koskevat ehdotukset ja muutokset

Uudistuksella olisi valtava vaikutus kuntien talouteen: talouden volyymi 
puolittuu ja puolet veropohjasta leikataan valtion veropohjaksi. Helsin-
gin kaupungin verotulot ovat tällä hetkellä noin 5 300 euroa/asukas, 
kun ne uudistuksen jälkeen olisivat alle 2 200 euroa/asukas. Sosiaali- 
ja terveyslautakunta pitää esitystä tältä osin huolestuttavana, sillä niin 
Helsingin kuin muiden kasvavien kaupunkien veropohjan merkittävä 
pienentyminen tulee vaikeuttamaan oleellisesti kaupunkiseutujen kas-
vun ja elinvoiman takaavien investointien rahoitusta.

Esitysluonnoksessa kuntien investointitarpeita ei ole juuri lainkaan tar-
kasteltu kasvukaupunkien näkökulmasta, mitä voidaan pitää merkittä-
vänä puutteena. Uudistuksen ja sen vaikutusten näkökulmasta on erit-
täin oleellista huomioida, että sote-uudistus ei aiheuta kasvavien kau-
punkien investointitarpeeseen käytännössä lainkaan muutoksia. Tästä 
huolimatta niiden verotulopohja uudistuksen johdosta kuitenkin puolit-
tuu, jolloin suureksi haasteeksi kaupungeissa muodostuu vuosikatteen 
pitäminen pidemmällä aikavälillä tasolla, jolla investoinnit kyetään ra-
hoittamaan nykyjärjestelmää vastaavalla tasolla. Ilman tämän merkittä-
vän haasteen korjaamista uudistuksen riskinä on, että se heikentää ko-
ko kansantalouden näkökulmasta keskeisen metropolialueen, pääkau-
punkiseudun sekä Helsingin kilpailukykyä ja vaikuttaa tätä kautta koko 
maan kehitykseen ja hyvinvointiin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan kuntien tasaus-
vähennysrajaa tulisi madaltaa. Esityksessä ehdotettu verotuloihin poh-
jautuvan valtionosuuksien kuntien välisen tasauksen tasausvähennys-
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raja 10 prosenttia on liian kireä esityksessä ehdotettuun kuntien puolit-
tuvaan veropohjaan nähden sekä kasvavien kaupunkien investointitar-
peiden kasvu huomioiden.

Uudistuksessa kuntien veropohjaa heikennettäisiin lisäksi leikkaamalla 
kuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta nykytasosta kolmannek-
sella. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kuntien yhtei-
söveropohjasta leikattava taso määritetään euromääräisenä ja selvästi 
lakiesityksessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. 

Uudistus muuttaa merkittävästi kuntien valtionosuusrahoituksen mää-
räytymisperusteita. Esitysluonnoksen mukaan pääosa valtionosuusra-
hoituksesta voi jatkossa perustua erilaisiin sote-uudistuksen muutos-
vaikutuksia tasaaviin mekanismeihin. Tämä heikentäisi merkittävästi 
kuntien rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Lautakunta painottaa, että 
sote-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmeka-
nismit tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotan-
toon tarkoitettua valtionosuusjärjestelmää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää lisäksi huomiota kunnilta valtiol-
le siirtyvän tulopohjan perusteena oleviin tilastoituihin kuntakohtaisiin 
sote-kustannuksiin. Esityksen mukaan kustannukset laskettaisiin vuo-
den 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perus-
teella. Keskiarvo-tiedon käyttöä perusteellaan satunnaisvaihtelun ta-
saamisella. Koronapandemian taloudelliset vaikutukset eivät ulotu vain 
kuluvaan vuoteen, vaan sillä tulee olemaan lähivuosina merkittävä vai-
kutus kuntien talouteen, erityisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannuksiin. Vuoden 2021 ja 2022 tietojen käyttäminen ehdotetun 
rahoitusmallin pohjana merkitsee koronaepidemian eli satunnaistekijän 
mukana olemista kuntakohtaisissa sote-kustannuksissa. Sekä perus-
terveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa koronasta johtuvien 
hoitojonojen purun kustannuksia siirtyy ainakin vuodelle 2021. Lisäksi 
erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ovat tekemässä merkittävää alijää-
mää, jotka kuntien tulisi esitysluonnoksen mukaan kattaa ennen uudis-
tuksen voimaantuloa 1.1.2023. Lisäksi Helsingissä otetaan vuonna 
2021 käyttöön Apotti-tietojärjestelmä, jonka vuoksi sosiaali- ja terveys-
palvelujen kustannukset ovat lähivuosina korkeammat. Lautakunnan 
näkemyksen mukaan sote-maakuntakohtaisissa kustannuksissa tulee 
olemaan runsaasti satunnaisvaihtelua ja lakiesitystä tulee tältä osin 
muuttaa.

Uudistuksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on erittäin 
haasteellista, eikä vaikutuksia ole esityksessä tarkasteltu juuri laajem-
min kuin aiemmissa, sote-uudistusta koskeneissa hallituksen esityksis-
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sä. Kokonaistaloudellisten vaikutusten osalta haaste on myös se, että 
talouden näkökulmasta keskeinen osa uudistuskokonaisuutta, maakun-
taveron käyttöön ottoa koskeva parlamentaarinen selvitys, valmistuu 
vasta vuoden 2020 lopussa.

Vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu kovinkaan kattavasti kasvavien 
kaupunkien ja alueiden tai niiden investointikyvyn näkökulmasta. Tästä 
huolimatta on selvää, että esitetyn uudistuksen taloudelliset vaikutukset 
kunnille ja myös Helsingille tulevat olemaan merkittäviä. Uudistus sisäl-
tää lisäksi riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti kau-
pungin talouteen, turvallisuuteen, pääkaupungin kilpailukyvyn ja kan-
sainvälisen vetovoiman kehittämiseen sekä helsinkiläisten palveluihin 
ja niiden toimivuuteen. Uudistuksen jälkeen valtionrahoituksen suhteel-
linen merkitys kaupungin tulorahoituksessa tulisi olemaan nykyistä suu-
rempi, mikä lisäisi osaltaan rahoituksellista epävarmuutta sekä heiken-
täisi kunnallista itsehallintoa.

Myöskään uudistuksen kustannussäästövaikutuksia tai vaikutuksia 
tuottavuuteen tai talouteen ylipäätään ei ole esityksessä pystytty osoit-
tamaan. Päinvastoin toivottujen vaikutusten, kuten säästöjen, saavut-
taminen on esitysluonnoksenkin mukaan epävarmaa, etenkin lyhyellä 
aikavälillä. Lisäksi uudistuksen toteuttamisesta syntyisi merkittäviä 
muutoskustannuksia, joiden kattaminen haastavassa kuntataloustilan-
teessa tulee olemaan vaikeaa. On tarkoituksenmukaista, että valtakun-
nallisen uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset rahoittaa 
valtio. Valtion varaama rahoitus tähän vaikuttaa kuitenkin täysin alimi-
toitetulta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (nk. Uusi-
maa-laki)

Laissa säädettäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun perustuvasta sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta ja sen jakautumisesta Uu-
denmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-
maakuntayhtymän välillä. Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin 
kaupungilla olisi ensisijainen järjestämisvastuu ja HUSilla järjestämis-
vastuu lailla tai järjestämissopimuksella sille siirretyistä tehtävistä.

Helsingin kaupungin aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyk-
sen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu. Ti-
lanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu kuitenkin pohjautuisi sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le, on esitetty erillisratkaisu sellainen, että se ottaa riittävässä määrin 
huomioon Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunkien erityis-
piirteet.
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Malli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä olisi 
vastannut yksi Uudenmaan maakunta, ei olisi tuonut helsinkiläisille li-
säarvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Helsinki on asu-
kasluvultaan yli kymmenesosa Suomesta. Helsingin sosiaali- ja ter-
veystoimiala on maan johtava sosiaali- ja terveydenhuollon toimija ja 
uudistaja, joka on kyennyt ja kykenee itse vastaamaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Yhteen järjestäjään pe-
rustuvan mallin toimeenpano olisi sisältänyt huomattavasti suurempia 
taloudellisia ja toiminnallisia riskejä muun muassa palvelujen saata-
vuuden ja laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. 
Riskejä voidaan hallita paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itse-
hallinnolliseen alueeseen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alu-
een toimintaan paremmin kuin tilanteessa, jossa Uusimaa muodostaisi 
yhden itsehallintoalueen ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen 
asukkaista liian kauas. Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan 
pitää parempana ratkaisuna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta. 
Kansanvaltaisuutta vahvistaisi lisäksi itsehallinnollisten alueiden järjes-
tämisvastuu erikoissairaanhoidon osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sote-järjestäjien 
koon kasvaminen ja määrän väheneminen sekä esitetty erikoissairaan-
hoidon järjestämisratkaisu parantaisivat edellytyksiä perustason ja eri-
tyistason palvelujen integraatiolle. Itsehallinnollisten alueiden mahdolli-
suus järjestää niitä erikoissairaanhoidon palveluita, joita ei ole lainsää-
dännöllä määrätty tai järjestämissopimuksella sovittu HUSin järjestä-
misvastuulle, lisäisi edellytyksiä palvelujen saatavuuden parantamisel-
le.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien, myös kunnan muiden palvelu-
jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa, ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyisi-
vät muista kunnan palveluista.

Esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa myös HUSin 
ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen entistä 
asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluketjujen 
suuntaan. Uudenmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUSin 
välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaikkialla samanlainen, mut-
ta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan asukkaiden yhdenvertaises-
ta kohtelusta ja perus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta koko-
naisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli mahdollistaa Uudenmaan 
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kokonaisuudessa yhden alueellisen järjestäjän mallia paremmin eri 
alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen.

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä vah-
vistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUSin järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäi-
siin lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa ar-
vioinnin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti 
toteuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muualla Suomessa. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuitenkin asuk-
kaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus, ei hallinnollisten rat-
kaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuu-
den yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa niin, että esimer-
kiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoitopalvelut 
tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Esitetty ratkaisu mah-
dollistaa edellä todetusti asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja pe-
rus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta huoleh-
timisen. 

Esitetyllä ratkaisulla voidaan edelleen olettaa olevan tosiasiallisia ruot-
sinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, 
koska valtaosaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsin-
kielisten palvelujen turvaamisen kannalta. Sote-järjestäjien suurempi 
koko mahdollistaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin. 
Palveluiden rakennetta ja järjestäjien yhteistyötä on vahvistettava ruot-
sinkielisten palveluiden varmistamiseksi. Erityisesti on keskityttävä toi-
menpiteisiin, jotka liittyvät hoidon järjestämiseen, rekrytointiin ja resurs-
seihin.

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaisi Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voisi myös itse tuottaa ensihoi-
topalvelun. On kuitenkin tärkeää, että ehdotus selkeästi antaa pelastus-
laitokselle mahdollisuuden toimia ensihoitopalvelun tuottajana. Sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun ja pe-
lastustoimen välisen synergian hyödyntämiseksi sekä kustannustehok-
kaan ja tuottavan toiminnan järjestämiseksi onkin olennaisen tärkeää, 
että pelastuslaitos voi Helsingissä tuottaa kiireelliset ensihoitopalvelut 
kuten nykyisinkin. 
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Esitetty erillisratkaisu vie Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja luo 
edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. Nyt 
esitetty muutos on helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutet-
tavissa kuin yksi Uudenmaan itsehallintoalue.

Esitysluonnoksessa ehdotettu Uudenmaan erillisratkaisu onkin sosiaali- 
ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin erillis-
ratkaisuvaihtoehto tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaisesti tavoit-
teena on itsehallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen ratkaisu.

Uuttamaata koskeva sääntely on ehdotusluonnoksessa pääosin erillis-
ratkaisun loppuraportin mukainen. Kuitenkin lakiehdotuksen 5 §:n 2 
momentin 5 kohdassa mainitaan, että HUS vastaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon valmiuskeskuksen tehtävistä. Tämä muotoilu on tullut esi-
tykseen jälkikäteen. Jää epäselväksi, onko tässä tarkoitus keskittää 
uusia valmiustehtäviä HUSiin vai onko kyseessä vain nykytilaa vahvis-
tava tarkentava kirjaus. Viimeisimmässä esityksessä tartuntatautilain 
muutokseksi HUSille oltaisiin säätämässä koordinaatio- ja tilannekuva-
vastuuta, mutta ei vastuuta poikkeustilanteen resurssien johtamisesta. 
Lisäksi lakiehdotuksen 17 § ja kyseisen pykälän perusteluteksti ovat 
keskenään ristiriidassa. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
mainitut lakiviittaukset eivät kaikilta osin vastaa säännöksen sisältöä ja 
ne ovat omiaan aiheuttamaan tulkintaepäselvyyksiä.

Kuraattorien ja psykologien siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen

Sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu myönteisesti esitykseen opis-
keluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtymisestä sote-
maakunnille. Siirto turvaisi nykyistä paremmin erityisesti tukea tarvitse-
vien ja mielenterveydeltään oireilevien lasten ja nuorten oikea-aikaisen 
palvelujen saamisen. Muutos edesauttaisi opiskeluhuollon palvelujen 
(koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut) 
johtamista yhtenä kokonaisuutena. Yhteisiä toimintamalleja ja mene-
telmiä voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä sujuvammin ja parantaa tiedon 
siirtymistä eri ammattilaisten välillä. Esimerkiksi mielenterveyden hoito 
olisi mahdollista tuoda nykyistä joustavammin osaksi lasten ja nuorten 
arkiympäristöä. Muutos mahdollistaisi myös kuraattorien ja psykologien 
ammatillisen osaamisen ja osaamisen kehittämisen vahvistumisen, kun 
työtä tehtäisiin tiiviimmässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien kytkeytyminen koulu- ja 
oppilaitosyhteisöihin sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen 
voidaan varmistaa työntekijöiden hallinnollisesta sijoittumisesta riippu-
matta. Opiskeluhuollon palvelujen sijoittuminen kokonaisuudessaan so-
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te-maakuntiin mahdollistaa myös yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvis-
tamisen ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. 

Tiedolla johtaminen ja tiedon integraatio

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää uudistuksen tavoitteiden toteutumi-
sen kannalta kriittisenä, että uudistuksessa mahdollistetaan tiedon in-
tegraatio ja tiedolla johtaminen. Merkittävä osa nykyisistä esteistä on 
ei-hallinnollisia ja ne olisivat ratkaistavissa verrattain yksinkertaisilla ja 
nopeasti toteutettavilla lainsäädännön muutoksilla, jotka toisivat merkit-
täviä integraatiohyötyjä sekä kustannustehokkuutta. Yksi tärkeimmistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista Uudellamaalla on asiakas- 
ja potilastietojärjestelmä Apotti, joka on maailman ensimmäinen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yhdistävä tietojärjestelmä. Oy Apotti Ab:n omis-
tavat HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusu-
la, Loviisa, Inkoo ja Siuntio. Nämä toimijat ovat sitoutuneet ottamaan 
järjestelmän käyttöön, eikä uudistus saa millään tavoin vaarantaa sitä. 
Uudistuksessa pitäisi päinvastoin mahdollistaa Apotin käyttöönotto kat-
tavasti kaikilla viidellä alueella Uudellamaalla. Apotti yhtenäistää asia-
kas- ja potilastyön toimintatapoja ja kirjaamista sekä sisältää yhteiset 
menetelmät asiakkaan tilanteen arviointiin, päätöksentekoon, palvelu-
jen toteutumisen seurantaan ja vaikutusten mittaamiseen. Apotti tuo 
myös kansalaisille nykyaikaisen ja helppokäyttöisen Maisa-
asiakasportaalin, jossa kansalainen voi hoitaa kaikki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiansa.

Käsittely

01.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä ko-
kouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään kohdan "Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
täjän rahoitusta koskevat ehdotukset" viimeisen kappaleen loppuun 
seuraavaa: "Rahoituksen osalta Helsingin kaupunki on myös huolis-
saan tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta sekä yliopistosairaaloi-
den asemasta ja näiden resurssien turvaamisesta tulevassa sote- ja 
maakuntauudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat merkittävässä 
määrin rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta. Tämän tutkimuksen ja 
koulutuksen resurssien turvaaminen on välttämätöntä myös maakun-
tauudistuksen yhteydessä. Esillä olevassa lakiesityksessä esitetyssä 
maakuntien rahoitusmallissa ei tätä rahoitusta ole riittävästi huomioitu."
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Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

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

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Muutetaan kohdan "Palvelujen tuottamista, hankintaa 
ja ostopalveluita koskevat ehdotukset" jälkimmäisen kappaleen alku 
kuulumaan seuraavasti: "Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että 
monituottajuuteen perustuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut eri-
tyisesti sosiaalipalveluissa vallitseva tuottamismalli. Helsingissä myös 
erilaiset yhdistykset ja yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän 
määrän monipuolisia sosiaalipalveluita. Näin ollen lakiehdotuksessa jää 
epäselväksi, mikä olisi käytännössä 'liian laajamittaista' ostopalvelujen 
hyödyntämistä sekä se, tuleeko esitys edellyttämään sellaisten palvelu-
jen niin sanottua kotiuttamista takaisin julkisen järjestäjän (maakun-
ta/Helsingin kaupunki) tuottamisvastuulle, jotka tällä hetkellä hankitaan 
ostopalveluna, mutta joiden lakiesityksen mukaan arvioidaan olevan lii-
an laajamittaista ostopalvelujen hyödyntämistä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

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

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään kohdan "Yleisiä huomioita" alle seu-
raavaa:

"Lautakunta näkee riskinä sote-uudistuksessa liian suuren määrän so-
te-resurssien valumisen hallinnollisiin kuluihin. Vaarana ovat esim. 
Apotin tyyliset erittäin kalliit tietojärjestelmähankkeet myös tulevaisuu-
dessa. Perusterveydenhuolto pystytään asiantuntijoiden mukaan hoi-
tamaan hyvin tulevaisuuden Suomessa, mutta erikoissairaanhoitoon 
pääsy voi monilla alueilla vaikeutua ja pitkittyä tulevaisuudessa. Lauta-
kunta korostaa sitä, että mitkään mallit eivät hoida sairaita ihmisiä, 
vaan ammattitaitoiset sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ihmiset, joita on 
oltava tarpeeksi töissä eri alueilla, jotta sote-palvelut saadaan asian-
mukaisesti turvattua myös tulevaisuuden Suomessa. Suomen julkinen 
talous ei ole kestävällä pohjalla ja resurssien riittävyys sote-palveluihin 
on ennen kaikkea poliittinen kysymys, joka ratkaistaan eduskunnan ja 
kuntien (ja tulevaisuudessa myös maakuntien) budjetoinneilla. 

Lautakunta tuo esiin huolensa siitä, onko sote-alalla tulevaisuudessa 
riittävästi ammattitaitoisia henkilöitä töissä. Lautakunta varoittaa, että 
hoitoalalla on pahimmassa tapauksessa tulevaisuudessa lisääntyvissä 
määrin hyvin epäpätevää henkilökuntaa, mikä vaarantaa potilasturvalli-
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suuden. Hoitoalan rekrytointiongelmat ovat vakava uhka, mutta uhkaan 
ei pidä vastata sillä, että hoitoalalle otetaan alalle sopimattomia henki-
löitä. Lautakunta vaatii sote-toimijoiden valvonnan lisäämistä sote-
uudistuksen myötä. Suomessa on nähty viime vuosina lukuisia potilai-
siin kohdistuvia rikoksia ja väärinkäytöksiä, joista viime vuosien hoito-
kotikuolemat ovat järkyttävä ja varoittava esimerkki. Sosiaali- ja tervey-
salan väärinkäytökset ja potilaisiin kohdistuvat rikokset pitää pystyä 
ennaltaehkäisemään parhaalla mahdollisella tavalla mm. valvonnan li-
säämisen kautta. Omavalvontaan ei missään tapauksessa voi luottaa 
potilasturvallisuuden ollessa kysymyksessä. Lautakunta korostaa sitä, 
että sote-alan valvonnan nykyinen lainsäädännöllinen toimintaympäris-
tö ei kunnolla takaa potilasturvallisuutta, vaan valvontaa täytyy laajen-
taa niin, että poliisiviranomaisten toimivaltuuksia laajennetaan sote-
alan rikosten tutkinnassa ja heille annetaan lakimuutosten kautta ny-
kyistä enemmän työkaluja puuttua sote-alalla tapahtuvien rikoksien tut-
kintaan."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sandra Hagman: Poistetaan kohdan "Yleisiä huomioita" kaksi 
viimeistä kappaletta tarpeettomina.

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Karita Toijonen: Lisätään kohdan "Yleistä" toisen kappaleen jäl-
keen seuraavaa: "Helsingin näkökulmasta keskeisin ongelma on tässä 
sote-uudistuksessa esitetty rahoitusmalli. Helsingin sote-maakunnalle 
lakiesityksen mukaan tuleva rahoitus on kohtuuttoman niukka. Se ei 
ota metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten 
erityisongelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Helsingin kan-
nalta on yhtä kohtalokasta se, että sote-maakuntien rahoittamiseksi 
esitetään noin 0,6 miljardin leikkausta kuntien yhteisöverotuloihin."

Kannattaja: jäsen Sanna-Mari Oranen

Vastaehdotus 6:
Jäsen Karita Toijonen: Poistetaan kohdan "Yleistä" kolmannen kappa-
leen viimeinen virke ja lisätään seuraavaa: "Helsingin sosiaali- ja ter-
veyslautakunta katsoo, että sote-sektoria poikkeuksellisesti työllistä-
vässä pandemiatilanteessa sote-uudistuksen aikataulu on kohtuutto-
man kunnianhimoinen."

Kannattaja: jäsen Sanna-Mari Oranen
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Vastaehdotus 7:
Jäsen Karita Toijonen: Lisätään kohdan "Yleistä" neljännen kappaleen 
jälkeen seuraavaa: "Sosiaali- ja terveyslautakunta on tyytyväinen sii-
hen, että Uudenmaan erillisratkaisussa Helsinki vastaa sote-
palveluiden järjestämisestä jatkossakin. Helsingin kannalta on hyvä 
asia, ettei sote-maakuntien toimiala ole liian laaja."

Kannattaja: jäsen Sanna-Mari Oranen

Vastaehdotus 8:
Jäsen Seija Muurinen: Muutetaan kohta "Kuraattorien ja psykologien 
siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen" kuulumaan seuraavasti:

"Hallituksen esitysluonnoksen mukaan opiskeluhuollon palvelut siirtyi-
sivät sote-maakunnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu 
olisi myös Helsingin kaupungilla. Opiskeluhuolto sijoittuisi Helsingissä 
sosiaali- ja terveystoimialalle nykyisen kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan sijaan.

Helsingin opiskeluhuollon volyymi on merkittävä. Helsingissä hallituk-
sen esityksessä opiskeluhuollon siirtämisestä on riskinä, että palvelun 
tarjoaminen suomenkielisissä, sopimuskouluissa ja ruotsinkielisissä 
kouluissa opiskeleville ei toteutuisi yhdenvertaisesti. Osassa yksityisiä 
ja sopimuskouluja työntekijät eivät ole kaupungin palveluksessa, mutta 
yhteistyö kaupungin ja yksityisten koulujen työntekijöiden välillä on su-
juvaa. Nykyinen Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallin-
noima opiskeluhuollon järjestämismalli on mahdollistanut myös aidosti 
kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että opiskeluhuoltoa ei esitetä 
siirrettäväksi sote-maakunnille, Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialal-
le."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 9:
Jäsen Cecilia Ehrnrooth: Lisätään kohdan "Laki sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (nk. Uusimaa-
laki)" yhdeksännen kappaleen loppuun seuraavaa: "Palveluiden raken-
netta ja järjestäjien yhteistyötä on vahvistettava ruotsinkielisten palve-
luiden varmistamiseksi. Erityisesti on keskityttävä toimenpiteisiin, jotka 
liittyvät hoidon järjestämiseen, rekrytointiin ja resursseihin."

Kannattaja: jäsen Kati Juva
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 6
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Kari-
ta Toijonen

Tyhjä: 2
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
5 (tyhjää 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Karita Toijonen)
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Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 5
Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, San-
na Vesikansa

Tyhjä: 4
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 5 - 4 (tyhjää 4).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 3 (tyhjää 3).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9 (jäsen Cecilia Ehrnrooth)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami 
Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimä-
ki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Cecilia Ehrnroothin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 7
Katju Aro, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Tyhjä: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
4 (tyhjää 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti eriävän mielipiteen sosiaali- ja terveyslau-
takunnan lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa osalta seuraavin 
perusteluin:

"Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan olisi pitänyt hyväksyä tärkeä 
vastaehdotukseni, jossa linjataan soten tilannekuvan haasteita kunnille 
ja sote-toimijoiden valvonnan tärkeyttä."

18.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.08.2020 § 36

HEL 2020-007924 T 03 00 00
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Päätettävä tässä kokouksessa

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin hallinnonuudis-
tus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallintojärjestelmää 
merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin merkittävästi kuntiin sekä 
kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnolla nyt oleva hallituksen esitys 
poikkeaa jossain määrin aiempien hallituskausien esityksistä. Lähtö-
kohtana on kuitenkin edelleen uuden hallinnontason eli sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavan itsehallin-
nollisen tason (sote-maakunnat) muodostaminen. Maakuntien perus-
tamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla 
on monen tyyppisiä, mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja 
vaikutuksia. On epätodennäköistä, että uudistukselle asetetut tavoitteet 
esimerkiksi kustannusten kasvun hillinnästä tulevat toteutumaan.

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä erityisesti taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan 
muodostaminen on edelleen lähes mahdotonta.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Uuttamaa-
ta koskevan erillisratkaisun mukaan Helsingin kaupunki vastaisi sote-
maakuntien tehtävistä Helsingin alueella. Helsingin kaupunki pitää esi-
tyksessä ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua perusteltuna tilantees-
sa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjautuu pelastustoimen järjestä-
misvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille. Esitet-
ty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupun-
kien erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uusimaa muodos-
taisi yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Pelastuslautakunta kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin, kaupungin 
näkökulmasta keskeisiin esitysluonnoksen kysymyksiin.

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järjestämisvas-
tuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Tätä pe-
rustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella sekä tarpeella 
vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pe-
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lastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuu-
den lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämisvas-
tuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perusteltua 
etenkin metropolialueen ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella. Nyt 
esitettyä uudistusta parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurempiin koko-
naisuuksiin hallitusti ja korjaamalla ongelmia kuntapohjaista nykyjärjes-
telmää kehittämällä.

Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausun-
noissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittäväl-
lä tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutu-
jen erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Nämä nä-
kökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla olevasta uudistuksesta sekä 
sitä koskevasta lainsäädäntöesityksestä. Niin kansainvälisten kuin kan-
sallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumiskehitys kiihtyy edelleen 
sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entisestään lisää kaupunkien 
painoarvoa myös koko maan hyvinvoinnin turvaajana ja elinvoiman luo-
jina. Esitysluonnoksessa tätä kaupunkien jatkuvasti kasvavaa merkitys-
tä globaalissa taloudessa ei kuitenkaan tunnisteta eikä uudistus siksi 
parhaalla mahdollisella tavalla edistä Helsingin, metropolialueen eikä 
suomalaisten kaupunkien kilpailukykyä eikä tue niiden mahdollisuuksia 
vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, väestönkasvuun tai kaupungis-
tumisen lieveilmiöihin. Uudistukseen, erityisesti sen rahoitusjärjestel-
mään sisältyy päinvastoin suuri riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja 
kannusteet esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteuttamiselle sekä 
näin globaalisti kilpailukykyisen kaupungin rakentamiseen heikkenevät 
merkittävästi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistuvassa maailmassa 
tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, kaupunkien ja kas-
vukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve vahvistaa niiden 
edellytyksiä menestyä. Nyt esitetty uudistus kuitenkin päinvastoin vai-
keuttaa etenkin suurissa kaupungeissa väestönkasvun ja maahanmuu-
ton haasteisiin vastaamista, väestön terveyden ja hyvinvoinnin ja elin-
voiman edistämistä sekä eriytymiskehityksen torjumista. Uudistus onkin 
edelleen ennen kaikkea pienten kuntien tarpeista lähtevä.

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista keväällä 2020 edesauttoi Helsingissä ratkaise-
vasti kaupungin keskitetty kriisijohtaminen ja hyvä yhteistyö kaikkien 
kaupungin toimijoiden kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirret-
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tiin väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeuso-
loissa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja kunnan muiden 
palvelujen välinen saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tär-
keää. Erityisen kriittistä on varmistua siitä, että pelastuslaitos voi jat-
kossakin toimia kiireellisen ensihoitopalvelun tuottajana, millä varmiste-
taan tehokas ihmisten pelastaminen ja hengen turvaaminen poikkeuso-
loissa ja suuronnettomuuksissa. Uudistettaessa sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämistä tuleekin huolehtia siitä, että 
näitä tavoitteita ei vaaranneta.

Suunnitellun aikataulun mukaan esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tu-
levan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien, voimaanpanolaki 
1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin tammikuussa 
2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaisi 
1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimielimet vastaisivat 
sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, 
kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-maakuntahallitus on 
aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin lisäksi väliaikainen 
HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi valmistella ehdotus HUS-
maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuuhun 2022 mennessä.

Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erit-
täin mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksella on myös moniulotteisia vaikutuk-
sia ja sen toteuttamiseen liittyy edelleen paljon epävarmuuksia ja riske-
jä. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen riskien voidaan katsoa 
olevan aiempien hallituskausien sote-uudistuksia jossain määrin pie-
nempiä. Riskejä vähentävät niin Uudenmaan erillisratkaisu kuin se, että 
esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi maakuntien vastuulle rajatumpi 
määrä tehtäviä kuin edellisellä hallituskaudella. Nämä huomioon ottaen 
on uudistuksen toimeenpano suunniteltu liian nopeaksi.

Pelastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että uudistusta suunnitel-
laan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspandemiaa, jolla on ollut 
ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaikutuksia niin kuntien talou-
teen kuin käytössä oleviin resursseihin. Vallitseva pandemia on lisännyt 
kuntatalouden epävarmuutta merkittävästi. Kuntatalouden kestävyyden 
näkökulmasta uudistuksen toteuttamisajankohta onkin erityisen haas-
tava. Koronaviruspandemia on johtanut taloudellisen kriisin ohella erit-
täin suureen sosiaaliseen ja terveydenhuollon kriisiin. Tämän johdosta 
kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjestelmät ovat kuor-
mittuneet merkittävästi.  Koronapandemia tulee mitä ilmeisimmin jat-
kumaan ja vaikuttamaan sekä kansallisesti että paikallisesti monin ta-
voin vielä pitkään. Tilanne tulee näin ollen jatkossakin kuormittamaan 
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kuntia ja kuntayhtymiä ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja 
voimavarat sote-uudistukseen valmistautumiseen ja sen toimeenpa-
noon tulevat olemaan hyvin rajalliset. 

Pelastuslautakunta pitää esitettyä aikataulua kireänä sekä toimeenpa-
non että eduskuntakäsittelyn osalta ja pitää kyseenalaisena, että hyvän 
lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu, vaikutusten ar-
viointi ja huolellinen toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä ai-
kataulussa.

Uudistuksen vaikutukset Helsingin kaupungin talouteen ovat merkittä-
vät. Uudistus heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja inves-
tointikykyä sekä lisää kaupungin riippuvuutta valtionrahoituksesta. Pe-
lastuslautakunta arvioi, että uudistus tulee heikentämään niin Helsingin 
kuin muiden suurten kaupunkien kilpailukykyä suhteessa kansainväli-
siin kilpailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen. Uudis-
tus vaikuttaa kasvavan kaupungin kykyyn rahoittaa kasvuun tarvittavia 
investointeja ja lisää rahoituksen epävarmuutta erityisesti pitkällä aika-
välillä. Uudistus merkitsee entistä voimakkaampaa rahoituksellista sub-
ventiota helsinkiläisiltä muualle maahan. 

Pelastuslautakunta toteaa, että maakuntien verotusoikeuteen liittyvä 
selvitys on keskeinen koko sote-uudistuskokonaisuuden ja sen vaiku-
tusten näkökulmasta. Sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta esi-
tyksestä vaikeuttaa merkittävästi uudistuksen kokonaistaloudellisten 
vaikutusten arviointia ja rahoitusjärjestelmän arviointia vaikutuksineen.

Pelastustoimen järjestämisen yleiset linjaukset

Sote-maakunta vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan siten 
kuin tässä tai muussa laissa säädetään. Järjestämisvastuun sisällöstä 
säädetään sote-maakuntalain 7 §:ssä. Pelastuslautakunta huomauttaa, 
että pelastuslakiin ehdotettavat muutokset eivät sisälly nyt lausuttavana 
olevaan esitykseen, mikä tekee kokonaiskuvan muodostamisen pelas-
tustoimea koskevista muutoksista erittäin vaikeaksi. Pelastuslautakunta 
toteaa, että pelastustoimen järjestämistä koskevat muutokset pelastus-
lakiin tulisi käsitellä samaan aikaan ja yhdessä muun sote-maakuntia 
koskevien ehdotusten kanssa.

Aikaisempi malli, jossa pelastustoimen järjestämisestä olisi vastannut 
yksi Uudenmaan maakunta, Uudenmaan maakuntaan kuuluminen ei 
olisi tuonut helsinkiläisille lisäarvoa. Helsinki on asukasluvultaan yli 
kymmenesosa Suomesta. Helsingin kaupungin pelastustoimi on maan 
johtava pelastustoimen toimija ja uudistaja, joka on kyennyt ja kykenee 
itse vastaamaan pelastustoimen palveluiden järjestämisestä ja tuotta-
misesta. Yhteen järjestäjään perustuvan mallin toimeenpano olisi sisäl-
tänyt huomattavasti suurempia taloudellisia ja toiminnallisia riskejä 
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muun muassa palvelujen saatavuuden ja laadun näkökulmista. Riskejä 
voidaan hallinta paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itsehallin-
nolliseen alueeseen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toi-
mintaan paremmin kuin jos Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoa-
lueen ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas. 
Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan Uudellamaalla pitää pa-
rempana ratkaisuna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta.

Pelastustoimen nykyisessä järjestämismallissa Helsingin pelastustoi-
men alue on kattanut Helsingin kaupungin alueen ja organisoitu osana 
Helsingin kaupungin organisaatiota. Helsinki poikkeaa muista pelastus-
toimen alueista toimintaympäristönä kooltaan, asukastiheydeltään, de-
mografialtaan ja infrastruktuuriltaan. Helsinki on valtakunnan tasolla 
kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen kotipaikka, mikä asettaa pelas-
tustoimelle erityisiä vaatimuksia. Helsingin pelastustoimen alueen tun-
nusluvut pelastustoimen osalta ovat turvallisuuden, onnettomuusvahin-
kojen toiminnan ja laadun osalta kansallisesti huippuluokkaa.

Helsingin kaupungin mittakaava ja taloudellinen kantokyky on muuhun 
Suomeen verrattuna omassa luokassaan. Toiminta osana Helsingin 
kaupungin organisaatiota ja taloutta on mahdollistanut huippulaaduk-
kaan, tehokkaan ja tuottavan pelastustoimen järjestämisen Helsingissä 
kustannuksilla, jotka ovat alhaisimpien joukossa asukasta kohden koko 
Suomessa. Pelastuslautakunta huomauttaa, että ehdotetun uudistuk-
sen kokoluokka huomioiden Helsingin pelastustoimen alueen erityispiir-
teitä ja toiminnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuksen val-
mistelussa. Uudistuksen myötä valtion ohjausvalta pelastustoimessa 
kasvaa olennaisesti nykyiseen verrattuna sekä rahoitusmekanismin et-
tä strategisen ohjauksen kautta. Uudistus vaarantaa mahdollisuudet 
järjestää pelastustoimen palvelut Helsingissä nykyisellä tuottavalla ja 
kaupunkilaisten kokonaisturvallisuuden kannalta paikallisesti katsoen 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Pelastuslautakunta toteaa, että kansallisella tasolla pelastustoimen uu-
distuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Pelastustoimen järjestämisessä 
on nykyisellään suuria alueellisia eroja sekä toiminnallisesti että tuotta-
vuuden näkökulmasta. Toteutuessaan uudistukseen liittyvät ohjausme-
kanismit mahdollistavat pelastustoimen kehittämisen yhdenmukaisem-
paan ja kansallisella tasolla tuottavampaan suuntaan. Uudistus myös 
mahdollistaa nykyistä paremmin valtakunnallisen ja alueellisen yhteis-
työn pelastustoiminnan eri osa-alueilla sekä luo edellytyksiä kehittää 
kansallisella tasolla yhteisiä tietojohtamisen malleja ja siihen liittyviä tie-
tojärjestelmiä.
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Pelastuslautakunta kuitenkin huomauttaa, että edellä mainittuja uudis-
tuksia olisi ollut mahdollista toteuttaa myös nykyisellä pelastustoimen 
järjestämismallilla vapaaehtoisen yhteistyön kautta. Monet kipeästi kai-
vatut uudistukset ovat kaatuneet valtion ja sisäministeriön haluttomuu-
teen investoida esimerkiksi kansallisen tason tieto-ohjauksen järjestel-
miin sekä käydä avointa keskustelua pelastustoimen alueiden kanssa 
kansallisen kehittämisen toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta.  Nyt 
esitetyn uuden hallinnontason perustaminen ja hallinnollisten organi-
saatioiden lisääminen eivät paranna palvelua tai yhteistyötä. Pelastus-
toimen kansallista kehittämistä olisi ollut mahdollista jatkaa korjaamalla 
sen ongelmia nykyjärjestelmää kehittämällä. Helsingin pelastustoimen 
järjestämismalli ja siihen integroitu ensihoidon tuotanto on sekä kansal-
lisesti että kansainvälisesti vertaillen toimiva ja kustannustehokas. Uu-
denmaan alueella tehdään jo nyt toimivaa alueellista yhteistyötä Uu-
denmaan muiden pelastustoimen alueiden kanssa omaehtoisesti. So-
siaali- ja terveyspalvelujen puolella on toimivia ylikunnallisia toiminta-
malleja (muun muassa Eksote, Siun Sote), joita ei olisi perusteltua ro-
muttaa, vaan niiden hyvien käytäntöjen toteutumista olisi voitu monis-
taa muualla Suomessa paikalliset olosuhteet huomioiden.

Sisäministeriön ohjausvallan merkittävä kiristyminen pelastustoimessa 
ja toisaalta valtion rahoitus antavat mahdollisuuden kansallisten uudis-
tusten tehokkaampaan toteutukseen. Samalla kuitenkin pelastustoimen 
ohjauskustannukset tulevat huomattavasti kasvamaan nykyisestä. Pe-
lastuslautakunta korostaa, että, lakipaketin valmistelussa ei ole riittä-
västi huomioitu niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat pelastustoimen pal-
velutason ja muun kehittämisen sekä päällekkäisten hallinnollisten oh-
jausmekanismien johdosta tulevina vuosina. Pelastustoimen rahoitus-
pohja on kansallisella tasolla riittämätön. Helsingin pelastustoimen alu-
een osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen tuottavan 
järjestämisen.

Itsehallinnon kaventuminen

Esityksessä maakuntien pelastustoimen tehtävät siirtyvät sote-
maakunnan järjestämisvastuulle. Vaikka Helsingissä järjestämisvastuu 
säilyy Helsingin kaupungilla, kiinnittää pelastuslautakunta huomiota sii-
hen, uudistus merkittävällä tavalla heikentää Helsingin pelastustoimen 
toimivaltaa pelastustoimen järjestämisessä ja tuotannossa ja siten hei-
kentää Helsingin kaupungin mahdollisuuksia vastata kaupunkilaisten 
palvelut kokonaisuutena katsoen paikallisesti tarkoituksenmukaisim-
malla, vaikuttavalla ja veroeurojen kannalta tuottavalla tavalla. 

Pelastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että maakuntahallinto ei 
tule esitetyssä muodossa täyttämään kaikkia paikallisen itsehallinnon 
edellytyksiä. Maakuntien valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös 
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maakunnan operatiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei 
ole uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua.  Vahva valtio-
nohjaus on ristiriidassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta koros-
tavan tavoitteen kanssa.

Pelastustoimen järjestämislaki

Pelastustoimen palvelujen paikallisen saatavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen

Pelastustoimen järjestämislain ehdotetun 3 §:n mukaan pelastustoimen 
palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa 
mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorit-
taa viivytyksettä ja tehokkaasti. Lakiesityksen 4 §:ää koskevien yksi-
tyiskohtaisten perustelujen mukaan valtakunnallisen ohjaustarpeen tu-
lee olla tasapainossa maakunnallisen itsehallinnon kanssa. Lakiehdo-
tuksen voimakkaampi ja keskitetympi ohjaus on rajoitettu siihen osaan 
sote-maakuntien toimintaa, jolla nimenomaan turvataan kansalaisten 
perusoikeuksia kuten henkeä, terveyttä ja omaisuutta ja joka on tar-
peen järjestää valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Pelastustoimen järjestämislain 3 § on kopio nykyisen pelastuslain 28 
§:stä. Pelastuslain 28 §:n mukainen ohjaus on nykyisellään kärjistynyt 
sisäministeriön asettamaan sitovaan tavoitteeseen koskien pelastus-
toiminnan toimintavalmiusaikaa, jolla nimenomaan pyritään turvaa-
maan kansalaisten perusoikeuksia. Ongelmana nykyisen pelastuslain 
28 §:n tulkinnassa on, että sisäministeriön sitovaksi katsottu ohjeistus 
pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta ei tunnista riittävällä tavalla 
toimintavalmiusajan yhteyttä pelastustoimen vaikuttavuuteen. Ohjaus-
mekanismi ei tunnista erilaisia onnettomuustyyppejä, niiden vahinko-
mekanismeja tai vahinkojen todennäköisyyksiä. Ohjausmekanismi 
yleistää ja yksinkertaistaa liiaksi tapaa mitata pelastustoiminnan vaikut-
tavuutta. Suuressa osassa pelastustoiminnan tehtävistä toimintaval-
miuden nykyisellä tavoiteajalla ei ole olennaista merkitystä pelastus-
toiminnan vaikuttavuuden kokonaisarvion kannalta.

Toimintavalmiudelle nykyisin asetettu sitova tavoitearvo on ristiriidassa 
pelastustoimen tuottavuuden kehittämisen kanssa. Pelastuslautakunta 
toteaa, että suuressa osassa pelastustoimen alueita toimintavalmiusa-
jan saattaminen sisäministeriön asettamalle tasolle edellyttää palvelu-
verkon laajentamista ja tarkoittaa siten kustannusten kasvua. 

Pelastuslautakunta toteaa, että pelastustoimen järjestämislain ehdotet-
tu 4 § tulkittuna yhdessä pelastuslain 28 §:n kanssa ei jätä sote-
maakunnalle todellisuudessa juurikaan liikkumavaraa pelastustoimen 
palveluiden järjestämiseen itsehallinnon puitteissa, vaan rajoittaa mah-
dollisuuksia palveluiden järjestämiseen paikalliset todelliset onnetto-
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muus- ja vahinkotodennäköisyydet huomioiden. Lakiuudistuksessa si-
säministeriölle annettu ohjausvalta kaventaa huomattavasti Helsingin 
pelastustoimen mahdollisuuksia todellisuudessa päättää pelastustoi-
men palvelutasosta paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Valtion ohjausvallan kasvattaminen

Hallituksen esityksessä pelastustoimen ohjausta valtion toimesta tiu-
kennetaan huomattavasti nykyisestä sekä talousohjauksen että sisämi-
nisteriön substanssiohjauksen kautta. Lakiesityksen mukaan sisäminis-
teriön asema pelastustoimen ohjaajana vahvistuisi, koska sen tehtä-
väksi tulisi sote-maakuntien järjestämän pelastustoimen nykyistä te-
hokkaampi valtakunnallinen ohjaaminen. Ohjaamisen välineenä olisivat 
muun muassa pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu, 
sote-maakuntien toiminnan ohjaaminen, vuotuiset neuvottelut sote-
maakuntien kanssa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja ra-
hoituksen riittävyyden arviointi. Lisäksi aluehallintovirastojen tehtävänä 
olisi arvioida sote-maakuntien pelastustoimen palvelutason riittävyyttä 
suhteessa riskeihin sekä tuottaa tietoa sote-maakuntien toiminnasta ja 
taloudesta pelastustoimessa.

Pelastuslautakunta toteaa, että valtion ohjausvallan vahvistuminen on 
merkittävä riski pelastustoimen paikallisen substanssiosaamisen huo-
mioimiselle pelastustoimen paikallistasolla. Paikallinen tuntemus pelas-
tustoimen alueilla on ylivertaista sisäministeriöön verrattuna, mikä on 
mahdollistanut ruohonjuuritason pelastustoimen substanssiosaamisen 
ja paikallisen taloussuunnittelun tehokkaan ja tuottavan yhdistämisen. 
Tätä ei ole varaa menettää ylimitoitetulla valtion ohjauksella.

Pelastuslautakunta toteaa uudistuksen lisäävän mahdollisuuksia kehit-
tää pelastustoimea kansallisella tasolla yhtenäisin menettelyin ja järjes-
telmin. Pelastuslautakunta kuitenkin toteaa erittäin tärkeäksi sen, että 
paikallistasolle, toisin sanoen kullekin sote-maakunnalle ja Helsingille, 
jää riittävästi tosiasiallista toimivaltaa pelastustoimen palveluiden järjes-
tämiseen ja että sitä toimivaltaa ei sitovasti tosiasiassa rajoiteta valtion 
lakiin kirjatulla strategisella ohjauksella ja rahoitusvallalla. 

Pelastustoimen järjestämislain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pelas-
tustoimen järjestämisen valtakunnallisista tavoitteista. Säännöksessä 
luetellaan asiat, jotka valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa on 
määriteltävä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lain 8 §:n mukaan valtio mää-
rittää käytännössä tavoitteet vaikuttavalle ja kustannustehokkaalle pe-
lastustoimelle, vaikka näille ei ole nykyisinkään olemassa kansallisesti 
hyväksyttyjä mittareita, saati tavoitearvoja.

Esityksen perustelujen mukaan vaikuttavuudella tarkoitetaan pelastus-
toimen ulkoista tehokkuutta. Pelastustoiminnan osalta valtio voisi aset-
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taa esimerkiksi pelastustoiminnan toimintavalmiuteen, päivystys- ja va-
rallaolojärjestelyihin, työajan hallintaan sekä riskiperustaisiin työvuoro-
vahvuuksiin liittyviä tavoitteita. 

Pelastuslautakunta toteaa, että perustelut ovat ristiriidassa sote-
maakunnan itsehallinnon kanssa. Työaikaan ja henkilöstöresurssin 
käyttöön liittyvät järjestelyt liittyvät työnantajan ja työntekijöiden välisiin 
palvelussuhteisiin sekä virka-ja työehtosopimuksiin. Pelastusalalla työ-
aikamallit, palkkaus ja henkilöstön saatavuus ovat symbioosissa kes-
kenään ja esimerkiksi työaikamalleihin puuttuminen voi aiheuttaa vaka-
via henkilöstön saatavuusongelmia. Valtion ohjauksella ei voida puut-
tua työnantajan toimivaltaan päättää palvelussuhdeasioista tai työ- ja 
virkasuhteiden ehdoista.

Pelastustoimen palvelutason määrittäminen

Ehdotettu pelastustoimen järjestämislain 8 § korostaa entisestään si-
säministeriön ohjausvaltaa myös palvelutason määrittämisen suhteen. 
Sisäministeriö on jo nykyisellään pelastuslain 28 §:ään liittyvällä oh-
jausvallalla merkittävästi rajoittanut nykyisten pelastustoimen alueiden  
mahdollisuuksia tosiasiassa itsehallintonsa puitteissa päättää alueensa 
palvelutasosta, vaikka päätösvalta nykyisinkin muodollisesti kuuluu pe-
lastustoimen alueiden toimivaltaan. 

Pelastustoimen järjestämislain 6 §:n mukaan pelastustoimen palveluta-
sopäätöstä tehtäessä on määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät 
voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä teh-
täessä on otettava huomioon myös lain 8 §:ssä tarkoitetut valtioneu-
voston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.  Sote-
maakuntalain 7 §:ssä kuvattu järjestämisvastuu ja siihen liittyvä itsehal-
linto sekä pelastustoimen järjestämislain 6 §:ssä määritelty sote-
maakunnan itsehallinnollinen toimivalta päättää alueensa pelastustoi-
men palvelutasosta menettävät pitkälti todellisen merkityksensä, koska 
sote-maakunnalle ei juurikaan jää liikkumavaraa palvelutason määritte-
lyyn huomioiden pelastuslain 28 §:n mukaiset oikeuskäytännössä pa-
kottaviksi todetut toimintavalmiustavoitteet ja pelastustoimen järjestä-
mislain 8 §:n mukaisen huomattavan laajan valtion ohjausvallan.

Pelastustoimen järjestämislain 8 §:n haasteet eivät ole siihen kirjatuis-
sa tavoitteissa sinänsä, vaan edellä mainituissa sote-maakunnan itse-
hallintoa todellisuudessa kaventavissa ohjausmekanismin ristiriidoissa. 
Esimerkiksi 8 §:n 2 momentin 6-kohdassan mainittu tuottavuuden ja 
kustannusvaikuttavuuden tavoite, valtion rahoitusvalta sekä pelastus-
lain 28 §:stä johdettu ehdoton palvelutasotavoite ovat voimakkaassa 
ristiriidassa keskenään. Pelastuslain 28 §:n voimassa oleva tulkinta pe-
lastustoiminnan valmiudesta ja ehdotettu pelastustoimen järjestämis-
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lain 3 § käytännössä pakottavat pelastustoimen palveluverkon merkit-
täviin lisäyksiin Helsingissä ja useissa muissa sote-maakunnissa. Nä-
mä muutokset tulevat kasvattamaan pelastustoimen kustannuksia ja 
erityisesti heikentämään toiminnan tuottavuutta.

Pelastuslautakunta toteaa, että uudistuksen tavoitteiden mukainen kus-
tannustehokkuuden vaatimus yhdistettynä epämääräisesti määriteltyyn 
ja mitattuun pelastustoimen vaikuttavuuden vaatimukseen valtion laa-
jaan ohjausvaltaan romuttavat käytännössä sote-maakunnan itsehal-
linnon mahdollisuudet päättää alueensa palvelutasosta. Strategisille 
maakuntatason valinnoille ei pelastustoimen osalta jää juurikaan tilaa.

Palveluiden keskittäminen

Pelastustoimen järjestämislain ehdotetussa 5 pykälässä säädetään 
tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin, jos se on välttämä-
töntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai laadun turvaami-
seksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten kustan-
nusten perusteella. 

Pelastuslautakunta toteaa, että ehdotus on tarkoituksenmukainen. Har-
voin tarvittavat resurssit ja kyvykkyydet on kustannustehokasta ja laa-
dunhallinnan kannalta mielekästä keskittää valtakunnallisesti yhdelle tai 
muutamalle toimijalle. 

Ehdotuksen perustelujen mukaan kukin sote-maakunta vastaisi keski-
tettyjen tehtäviensä rahoituksesta. Pelastuslautakunta toteaa, että esi-
tyksestä ei lainkaan ilmene, miten rahoitusmekanismin on sote-
maakuntien välillä tarkoitus tältä osin toimia. Riskinä on, että yksittäi-
nen pelastustoimen alue joutuu kantamaan keskitetyistä palveluista 
paikallista riskiarviota korkeamman varautumiskustannuksen. Tämä voi 
heikentää sote-maakunnan mahdollisuuksia muun pelastustoimen jär-
jestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Pelastuslautakun-
nan mukaan sote-maakuntien välinen rahoitusmekanismi tulisi tarken-
taa ja avata lakitasolla nyt esitettyä paremmin.

Ehdotetun lainkohdan 6-kohdan osalta pelastuslautakunta huomauttaa 
lisäksi, että vuoden kevään 2020 koronakriisin onnistunut hallinta Hel-
singissä on osoitus suuren kaupungin ja sen pelastustoimen kyvystä 
varautua poikkeusoloihin. Pelastuslautakunta katsoo tärkeäksi, että 
toimintojen mahdollisella keskittämisellä ei rajoiteta Helsingin pelastus-
toimen edellytyksiä ja rahoitusta varautua poikkeusoloihin ja normaalio-
lojen mittaviin häiriötilanteisiin Helsingin kaupungin paikalliset olosuh-
teet huomioiden parhaalla mahdollisella tavalla. 

Pelastuslautakunta toteaa, että pelastustoiminnan kansallisen tilanne-
kuvan ja johtamisen keskus olisi tarkoituksenmukaista keskittää Hel-
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sinkiin, koska Helsingin pelastuslaitoksella on siihen soveltuva poik-
keusolojen vaatimukset täyttävä tila, jonka käyttöä olisi mahdollista 
muuttaa alueellisen ja valtakunnallisen pelastustoiminnan johtamisen 
tarpeisiin. Sijoitusta Helsinkiin puoltaa erityisesti lisäksi se, että pää-
kaupungissa sijaitsevat keskeiset valtion viranomaiset ja päätöksente-
kijät, joiden kanssa kriisitilanteissa tehdään yhteistyötä.

Pelastuslautakunta näkee, että kansainvälisessä pelastustoiminnassa 
hyödynnettäviä erityisresursseja olisi tarkoituksenmukaista koota yhden 
tai useamman sote-maakunnan hoidettavaksi. Tällaisia resursseja vaa-
tivia toimintoja ovat muun muassa tulvien torjunta, metsäpalot, raunio-
pelastus, CBRNE sekä mahdollisesti merellinen öljyntorjunta. Logistii-
kan osalta avun vastaanottotoiminnot olisi tarkoituksenmukaista sijoit-
taa alueille, joissa voidaan tehokkaasti tukeutua satamiin ja lentokent-
tiin. Se tarkoittaa Helsingin lisäksi Länsi-Uuttamaata ja Varsinais-
Suomea sekä lentokenttien osalta lisäksi mahdollisesti Vantaata ja Pir-
kanmaata.

Ensihoidon synergian säilyttäminen

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaa Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voi itse tuottaa ensihoitopalve-
lun. Pelastustoimen järjestämislain 1 §:n perustelujen mukaan lain tar-
koituksena olisi myös synergiaetujen turvaamiseksi säilyttää pelastus-
toimen mahdollisuudet tuottaa nykyisen kaltaisella tavalla ensihoito- ja 
ensivastepalveluita sen mukaan, kuin sote-maakunta päättää. 

Pelastuslautakunta toteaa ehdotuksen mahdollistavan sen, että pelas-
tuslaitos toimii ensihoitopalvelun tuottajana. Pelastuslautakunnan nä-
kemyksen mukaan ensihoitopalvelun ja pelastustoimen välisen syner-
gian hyödyntämiseksi sekä kustannustehokkaan ja tuottavan toiminnan 
järjestämiseksi on olennaisen tärkeää, että pelastuslaitos voi Helsingis-
sä tuottaa kiireelliset ensihoitopalvelut kuten nykyisinkin. Hyvin toimi-
vaa järjestelmää ei pidä horjuttaa hallinnon uudistusten varjolla.

Rahoitusmekanismi ja rahoituksen riittävyys

Sote-maakuntien rahoituksesta annetun lakiehdotuksen mukaan valtio 
rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu 
sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoi-
tetaan valtiolle.

Pelastuslautakunta toteaa, että ratkaisu heikentää olennaisesti ohjata 
verotuloja paikallisella tasolla Helsingin kaupungin kannalta tuottavim-
malla tavalla, koska kaupungin pelivara rahoituksen ohjaamiseen kau-
punkikonsernin sisällä heikkenee merkittävästi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 96 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

Rahoituspohjan valmistelu

Pelastustoimen kannalta uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutus-
ten arviointi on erittäin haasteellista eikä vaikutuksia ole esityksessä 
tarkasteltu lainkaan riittävästi. On kuitenkin selvää, että esitetyn uudis-
tuksen taloudelliset vaikutukset Helsingille tulevat olemaan merkittäviä. 
Uudistus sisältää riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti 
Helsingin pelastustoimen talouteen sekä sitä kautta helsinkiläisten pal-
veluihin ja niiden toimivuuteen.

Pelastuslautakunta toteaa, että uudistuksessa tavoiteltua pelastustoi-
men kustannusten kasvun hillintää tai vaikutuksia tuottavuuteen tai pe-
lastustoimen alueiden talouteen ei ole esityksessä analysoitu riittävästi 
eikä uudistuksen vaikutuksia osoitettu. Edesauttaako uudistus kustan-
nusten hillintää tosiasiallisesti, on erittäin epävarmaa. 

Valtion talous- ja strategiaohjauksen merkittävä kasvu ehdotetun uudis-
tuksen myötä tuo paineita lisätä kaikille hallinnon tasoille kyvykkyyttä 
tiedolla johtamisen, analytiikan ja raportoinnin tueksi. Tämä tulee edel-
lyttämään asiantuntijaresurssien lisäyksiä sisäministeriöön, aluehallin-
tovirastoon ja sote-maakunnan pelastustoimen johtamiseen. Esityksen 
mukaan valtion lisääntyvä ohjaus aiheuttaisi sisäministeriölle tutkimus- 
ja kehittämistehtävien sekä hallinnollisten tehtävien ja niistä johtuvien 
kustannusten kasvua. Perustelujen mukaan valtakunnallisen ohjauksen 
vahvistaminen edellyttäisi alustavasti arviolta 10 henkilötyövuoden li-
säystä sisäministeriön pelastusosastolle. 

Esityksessä ei ole lainkaan huomioitu, että alueellisten pelastuslaitos-
ten resurssit tiedolla johtamiseen ja sitä tukeviin järjestelmiin ovat jo 
nykyisellään merkittävästi alimitoitetut. Valtion talous- ja strategiaoh-
jauksen merkittävä kasvu tulee aiheuttamaan tarpeen lisätä kyvykkyyk-
siä johtamiseen, analytiikkaan, omavalvontaan ja talouden suunnitte-
luun ja kontrollointiin myös paikalliselle tasolle. Yksinomaan Helsingin 
pelastustoimessa tarvitaan useita henkilötyövuosia lisää resurssia.

Pelastuslautakunta arvioi, että valtion ohjausmekanismin vahvistumi-
nen ja tietojohtamisen tarpeet tulevat sote-maakuntien pelastustoimes-
sa ja aluehallintovirastoissa lisäämään asiantuntijatarvetta 30-50 henki-
lötyövuotta ja huomauttaa, että siitä johtuvia kustannuksia ole lainkaan 
huomioitu uudistuksen rahoituspohjan valmistelussa.

Rahoitusmekanismi

Sote-maakuntien ja Helsingin rahoitus on yleiskatteellista, eli Helsinki 
päättää saamansa valtion rahoituksen kohdentamisesta tehtäviensä 
hoitamiseen. Kullekin sote-maakunnalle myönnetään valtion rahoituk-
sena euromäärä, joka saadaan laskettaessa yhteen sosiaali- ja tervey-
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denhuollon laskennalliset kustannukset ja tarkoitetut pelastustoimen 
laskennalliset kustannukset. 

Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu lähtö-
kohtaisesti sote-maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin kustan-
nuksiin. Valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain arvioidun kus-
tannustason muutosten, tehtävämuutosten sekä toteutuneiden kustan-
nusten perusteella. Rahoituksen tarkistaminen tehtäisiin koko maan ta-
solla jälkikäteen. Sote-maakunnille rahoitus kuitenkin kohdistuisi rahoi-
tuslain määräytymistekijöiden mukaisesti laskennallisena rahoituksena 
eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen rahoituksen riittävyyttä yk-
sittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitamiseen. Pelastuslautakunnan 
näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tulisi huomioida maa-
kuntakohtaisesti, jotta turvataan pelastustustoimen palvelujen riittävä 
rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Sote-maakuntien rahoituksesta annetun lakiehdotuksen 3 §:n peruste-
lujen mukaan pelastustoimen tehtävissä rahoituksen tasoa tarkistet-
taessa seuraavalle varainhoitovuodelle palvelutarpeen kasvua ei otet-
taisi huomioon etukäteen toisin kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa 
(lain 7 §). Pelastuslautakunta toteaa, että esitys ei tältä osin huomioi 
pelastustoimen palvelutarpeen merkittäviä kasvupaineita Helsingissä ja 
muualla Suomessa tulevina vuosina.

Pelastustoimen järjestämislain 10 §:ää koskevan esityksen mukaan si-
säministeriö neuvottelee erikseen kunkin sote-maakunnan kanssa vuo-
sittain sote-maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoi-
men tehtävien toteuttamisesta ja myös valtiovarainministeriö osallistuu 
neuvotteluihin. Pelastuslautakunta toteaa, että nämä neuvottelut on so-
te-maakunnan ainoa mahdollisuus tuoda esiin sote-maakunnan pelas-
tustoimen rahoitukseen liittyviä puutteita. Koska sote-maakuntien pe-
lastustoimen rahoitusta ei kuitenkaan arvioida etukäteen maakuntakoh-
taisesti, vaan valtakunnallisesti, ei neuvottelu- ja rahoitusmekanismi riit-
tävällä tavalla huomioi kunkin sote-maakunnan paikallisia tarpeita. Tä-
mä on olennainen heikennys vallitsevaan tilaan.

Esityksen mukaan sote-maakunta voi saada lisärahoitusta perustuslain 
7, 15 ja 20 §:ssä tarkoitettuihin perusoikeuksiin liittyvien pelastustoimen 
palvelujen järjestämiseen. Jos olisi arvioitavissa, että esille tuodut on-
gelmat eivät johdu siitä, että sote-maakunnan rahoituksen taso lähtö-
kohtaisesti olisi liian alhainen, sote-maakunta tulisi ohjata toteuttamaan 
valtion ja sote-maakuntien ohjaus- ja neuvotteluprosessissa todettuja 
sote-maakunnissa toteutettavissa olevia kustannusten hallinnan kan-
nalta välttämättömiä toimenpiteitä. Pelastuslautakunta toteaa, että viit-
taus perustuslain ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen liit-
tyviin lainkohtiin jättää olennaisella tavalla epäselväksi, mihin tarkoituk-
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seen lisärahoitusta tosiasiassa olisi saatavilla pois lukien ennalta ar-
vaamattomat poikkeuksellisia kustannuksia aiheuttavat yksittäiset on-
nettomuudet. Lisärahoitusmekanismilla ei esimerkiksi voida edistää 
nopean avunsaannin edellytyksiä huomioiden pelastushenkilöstön kou-
lutukseen, saatavuuteen ja perehdytykseen sekä lisärahoituksen ha-
kemiseen kuluva aika. Pelastuslautakunnan mukaan lisärahoituksen 
käyttötarkoitusta tulisi lain perusteluissa tarkentaa nykyistä paremmin.

Ehdotuksen mukaan sisäministeriö voi hylätä sote-maakunnan pelas-
tustoimea koskevan investointisuunnitelman osan mm. jos siinä ei ole 
osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille; jos laaja-
kantoinen tai taloudellisesti merkittävä investointi voitaisiin toteuttaa 
kustannustehokkaammin sote-maakuntien välisenä yhteistyönä; tai jos 
tällainen investointi ei edistäisi pelastustoimen kustannusvaikuttavaa 
järjestämistä. Pelastuslautakunta huomauttaa, että esitys rajoittaa mer-
kittävästi sote-maakunnan mahdollisuuksia taloutensa hallintaan erilai-
sia rahoitusmalleja ja toiminnan järjestämismalleja käyttäen.

Pelastustoimen rahoituksen laskentamalli

Rahoituslain 21 §:n mukaan sote-maakunnan pelastustoimen lasken-
nalliset kustannukset muodostuvat kertomalla asukaskohtainen pelas-
tustoimen perushinta sote-maakunnan asukasmäärällä ja lisäämällä tu-
loon pelastustoimen asukastiheyden ja riskitekijöiden perusteella mää-
ritellyt laskennalliset kustannukset. Asukasmäärään, asukastiheyteen 
ja riskitekijöihin perustuvien laskennallisten kustannusten määrittelyssä 
käytettäisiin seuraavia painotuksia: Asukasmäärä 65 prosenttia, asu-
kastiheys 5 prosenttia, riskitekijät 30 prosenttia.

Pelastuslautakunta toteaa, että asukasmäärään ja asukastiheyteen pe-
rustuvat tekijät ovat perusteltuja, mutta painoarvoiltaan liian alhaiset. 
Helsingissä käy töissä yli 150.000 henkilöä, joiden kotipaikka ei ole 
Helsingissä. Kaiken kaikkiaan Helsinkiin suuntautuva pendelöinti on 
henkilömäärältään 2,3 kertaa niin suurta kuin Helsingistä muualle pen-
delöinti. Työssä käyvistä noin 40 prosenttia asuu Helsingin rajojen ul-
kopuolella, mitä rahoitusperusteissa ei ole lainkaan huomioitu.

Pelastuslautakunta kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että riskiteki-
jöillä määritetty laskentaperuste on erittäin epämääräinen eikä riittä-
vässä määrin huomioi Helsingin kaupungin erityispiirteitä. Lakipaketin 
laskelmien mukaan kerroin on Helsingissä 11, kun manner-Suomen 
keskiarvo on 24 ja korkein kerroin 42 Keski-Pohjanmaalla.

Riskitekijöihin perustuvat laskennalliset kustannukset on lakiehdotuk-
sessa suhteutettu pelastustoimen alueen väestömäärään. Korkea 
väestömäärä ja väentiheys korreloivat korkeaan onnettomuustiheyteen 
ja lisäksi tiiviissä kaupunkirakenteessa myös nopean toimintavalmiuden 
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ylläpitäminen on haasteellisempaa. Pelastuslautakunnan mukaan on 
kestämätöntä, että suuri korkeariskisten riskiruutujen määrä Helsingin 
pelastustoimen alueella menettää merkitystään laskennallisten kustan-
nusten mitoittajana sen vuoksi, että näissä korkeariskisissä ruuduissa 
väentiheys on poikkeuksellisen korkea. Helsingin väestön ennustetaan 
myös jatkavan kasvuaan voimakkaana ja kaupungin yleiskaavassa on 
osoitettu runsaasti niin uudis- kuin täydennysrakentamista tulevana 
vuosikymmenenä. 

Pelastuslautakunta huomauttaa, että Helsingin pelastustoimen alueella 
esiintyy paljon poikkeuksellisia riskejä, joita lakiehdotuksen riskitekijöi-
hin perustuvat laskennalliset kustannukset eivät huomioi. Valtakunnan 
pääkaupunkina ja taloudellisena keskuksena Helsinkiin on sijoittunut 
runsaasti koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta elintärkeitä toimin-
toja, kuten valtion johtaminen, kansainvälinen toiminta ja puolustuskyky 
sekä kriittistä infrastruktuuria eli perusrakenteita, palveluita ja toiminto-
ja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen yl-
läpitämiseksi. Helsingin alueella on myös useita valtakunnallisesti mer-
kittäviä liikenteen, tietoliikenteen ja logistiikan rakenteita ja solmukohtia 
sekä elinkeinoelämän kannalta keskeisiä toimintoja ja palveluita.

Helsinki kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, rakennuskanta on monimuotoista 
ja erityisesti kantakaupungin alueella joudutaan tiheän rakennuskannan 
vuoksi suosimaan korkeaa ja maanalaista rakentamista. Usein korkea 
ja maanalainen rakentaminen yhdistyvät monimuotoisissa rakennusko-
konaisuuksissa, joissa yhdistyy asuinrakentamisen lisäksi myös julkisia 
tiloja, esimerkiksi kauppakeskuksia ja julkisen liikenteen asemia, joissa 
oleskelee päiväsaikaan runsaita määriä ihmisiä. Monimuotoinen raken-
taminen on pelastustoiminnan näkökulmasta haastavaa ja se on huo-
mioitava toimintavalmiuden mitoittamisessa ja suunnittelussa. Helsin-
gissä järjestetään jatkuvasti mittavat turvatoimet vaativia suurtapahtu-
mia ja valtiovierailuja.

Vieraskielisten määrä on kasvanut Helsingissä voimakkaasti 1990-
luvun alusta saakka ja vuonna 2019 vieraskielisten osuus Helsingin 
väestöstä oli 15,7 %. Ennusteiden mukaan vieraskielisten osuus väes-
töstä tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa ja arvioiden mukaan 
vuonna 2035 se olisi jopa neljännes Helsingin väestöstä. Suuri vieras-
kielisen väestön määrä vaatii pelastustoimen henkilöstöltä yhä enem-
män kielitaitoa ja eri kulttuurien tuntemusta. Erityisesti onnettomuuk-
sien ennaltaehkäisyn palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa myös vie-
raskielinen väestö huomioiden. Tämä vaatii panostuksia palveluiden 
kehittämiseen tulevana vuosikymmenenä. Onnettomuuksien ehkäisyn 
palveluissa tunnistetaan merkittäviä resursointitarpeita myös toiminnan 
digitalisoinnin ja sähköisen asiakaspalvelun kehittämiseksi.
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Pelastuslautakunta toteaa, että pelastustoimen rahoituksen riskitekijä ja 
rahoituksen painotukset ottavat heikosti huomioon Helsingin erityispiir-
teet. Pelastustoimen järjestäjän rahoituksen määräytymiskriteereissä 
tulee painottaa nykyistä enemmän asukasmäärää ja asukastiheyttä ja 
riskikertoimessa on nykyistä paremmin huomioitava Helsingin erityis-
piirteet kuten väestön voimakas kasvu, tiheän kaupunkirakenteen ai-
heuttamat liikenteelliset haasteet, pendelöinti sekä muuta maata suu-
remman maahanmuuton, segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden ai-
heuttama kuormitus pelastustoimelle.

Rahoituksen riittävyys

Ehdotettuun lakipakettiin sisältyvien rahoituslaskelmien mukaan Hel-
singin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus alentuisi 
144 miljoonaa euroa eli 222 euroa asukasta kohden. Pelastustoimen 
osalta laskennallinen vähennys olisi 0,86 miljoonaa euroa eli 1 eu-
roa/asukas. Rahoituksen laskennallinen alentuminen johtuu pelastus-
toimen riskikertoimesta, joka Helsingissä on arvioitu Suomen alhai-
simmaksi. Pelastuslautakunta toteaa, että riskikertoimen aiheuttama 
rahoituksen vähentyminen Helsingissä ei ole perusteltu Helsingin pe-
lastustoimen taso ja paikalliset vaatimukset huomioiden. 

Esityksen mukaan pelastustoimessa pyritään pitkällä aikavälillä kus-
tannusten säästöön mm. palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja tuotta-
vuuden parantamiseen osaamisen kokoamisella, palveluverkon tiivis-
tämisellä ja täsmällisemmällä työnjaoilla (esimerkiksi päivystyksessä ja 
operatiivisissa toiminnoissa).  Kustannusnousun taittaminen tulisi to-
teuttaa niin, että palvelutaso ei alene. Kustannusten nousun taittaminen 
kohdentuisi muun ohella henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon, hankinto-
jen valmisteluun ja toteutukseen. Henkilöstörakennetta painotettaisiin 
nykyistä paremmin turvallisuuspalveluihin ja pelastustoimintaan sekä 
hallittaisiin luonnollisen poistuman aiheuttamaa henkilöstövoimavarojen 
muutosta esimerkiksi koulutusjärjestelmää sekä henkilökohtaisia ura-
polkuja kehittämällä. Valmiusjärjestelyjä optimoitaisiin niin, että otetaan 
huomioon vaihtelut riskeissä vuorokauden- ja vuodenajan mukaan. So-
pimuspalokuntien nykyistä tarkoituksenmukaisempaa käyttöä edistet-
täisiin. Pelastustoimen operatiivinen johtaminen ja siihen liittyvät päi-
vystys- ja varallaolojärjestelyt toteutettaisiin nykyistä kustannustehok-
kaammin.

Pelastuslautakunta toteaa, että perustelut ovat jyrkässä ristiriidassa so-
te-maakunnan itsehallinnon kanssa. Työaikaan ja henkilöstöresurssiin 
liittyvät järjestelyt liittyvät työnantajan ja työntekijöiden välisiin palvelus-
suhteisiin sekä virka-ja työehtosopimuksiin. Pelastusalalla työaikamallit, 
palkkaus ja henkilöstön saatavuus ovat symbioosissa keskenään ja 
esim. työaikamalleihin puuttuminen voi aiheuttaa vakavia henkilöstön 
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saatavuusongelmia. Valtion ohjauksella ei voida puuttua työnantajan 
toimivaltaan päättää palvelussuhdeasioista. Myöskään taloushallinnos-
sa ei ole saavutettavissa kustannussäästöjä. Päinvastoin valtion talou-
sohjaukseen siirtyminen ja päällekkäiset talousohjauksen ja toiminna-
nohjauksen suunnittelu- ja kontrollimekanismit (pelastuslaitostaso, so-
te-maakuntataso, AVI, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö) tulevat 
huomattavasti kasvattamaan talous- ja ohjaustoimintojen kustannuksia.

Helsingin pelastustoimen käyttömenokustannuksien kasvu vuonna 
2020 verrattuna edelliseen vuoteen oli 1,6 % johtuen yksinomaan pal-
velutarpeen kasvusta ja kasvun tarve vuoteen 2030 mennessä on mi-
nimissään 1,6-3,2 % vuodessa pelkästään pelastustoiminnan nopean 
avunsaannin näkökulmasta. Pelastuslautakunta toteaakin, että esityk-
sessä ei riittävästi huomioida pelastustoimen palveluverkon kasvatta-
misesta, tietojärjestelmäkehityksestä ja tiedonhallintaan ja asiantuntija-
työn kasvuun liittyviä kustannuspaineita. Pelastustoimen yhteinen ra-
hoituspohja ja Helsingin pelastustoimen osuus eivät riitä kattamaan pe-
lastustoimen kustannuksia tulevaisuudessa.

Henkilöstövaikutukset

Pelastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että uudistuksessa turvataan 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen henkilöstön asema sekä palk-
kauksen yhdenvertaisuus Uudenmaan muiden sote-maakuntien pelas-
tustoimen henkilöstöön nähden.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, puhelin: 31030000

jani.pitkanen(a)hel.fi
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 31030010

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 175

HEL 2020-007924 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle opiskelu-
huollon osalta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi seuraavan lausunnon:

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan opiskeluhuollon koulukuraattori- 
ja koulupsykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille. Uudellamaalla 
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sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu olisi Helsingin kaupun-
gilla. Uudistuksen toteutuessa hallituksen esityksen mukaisesti kuraat-
torit ja psykologit sijoittuisivat Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialalle 
nykyisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sijaan.

Helsingissä esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella opiskelee 
noin 87 000 lasta ja nuorta. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripal-
veluja hoitaa lähes 200 opiskeluhuollon ammattihenkilöä. Perusopetuk-
sessa enemmistön työnantajana on Helsingin kaupunki, mutta osassa 
yksityisiä ja sopimuskouluja työntekijät eivät ole kaupungin palveluk-
sessa. Yhteistyö kaupungin ja yksityisten koulujen omien työntekijöiden 
välillä on sujuvaa. Toisella asteella kaupunki järjestää osittain myös yk-
sityisten lukioiden ja kokonaan yksityisten ammatillisten oppilaitosten 
opiskeluhuollon.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on eri kunnissa organi-
soitu eri tavoin joko osana opetustointa tai sosiaali- ja terveystointa. 
Enemmistössä kuntia nämä palvelut on Helsingin tavoin integroitu kun-
tien opetustoimeen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten 
sekä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden 
työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvoin-
tityö, jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvalli-
suuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. 
Työtä johdetaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjän sekä oppilaitok-
sen tasolta ja sitä tehdään suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti. 
Rehtori tai koulutuspäällikkö vastaa oppilaitoksen yhteisöllisestä opis-
keluhuollosta.

Koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa on oma osuus opiske-
luhuollosta. Tämä on kiinteä osa opetussuunnitelmaa, josta vastaa val-
takunnallisella tasolla Opetushallitus. Ehdotuksessa esitetään, että yh-
teisöllistä opiskeluhuoltoa valvoisi jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Tämä on ristiriidassa kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan 
muun toiminnan ohjauksen ja valvonnan kanssa.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi 
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-
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keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnku-
vien muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollon palveluiden sijoittuminen sivistystoimeen edistää yh-
teistyötä oppijoiden hyvinvoinnin vahvistamisessa. Keväällä 2020 lähes 
kaikki Suomen suurimmat kunnat linjasivat, että ne haluavat säilyttää 
opiskeluhuollon osana sivistystoimen toimintaa. Myös hallituksen esi-
tysluonnoksessa todetaan, että nykyisen kuntien järjestämisvastuulle 
kuuluvan opiskeluhuollon etuna voidaan pitää sujuvaa yhteistyötä opet-
tajien ja kunnan muiden palvelujen kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutettiin toukokuussa 2020 
peruskoulujen opiskeluhuollon itsearviointi. Sen yhteydessä kysyttiin 
kaikkien koulujen yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien edustajien nä-
kemystä psykologi- ja kuraattoripalveluiden sijoittumisesta. Opiskelu-
huollon sijoittuminen jatkossakin sivistystoimen osaksi koettiin tärkeäk-
si.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toi-
sin kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti 
kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Palvelukokonaisuus vastaa esi-, perus- ja lukio-
opetuksen opiskeluhuollon lisäksi yksityisen ammattioppilaitos Prak-
ticumin opiskelijahuollosta. Rakenne mahdollistaa lasten ja nuorten op-
pimisen ja hyvinvoinnin tuen kehittämisen ja toteuttamisen yhtenäisenä 
kokonaisuutena, ja perinteiset nivelvaiheet on tehokkaasti poistettu. 
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Palvelut on viime vuosina voitu varmistaa kaikille yksiköille ruotsin kie-
lellä, mikä ei ole aina itsestään selvää muissa lasten ja nuorten hyvin-
voinnin palveluissa. Riskinä uudistuksessa on, että nyt hyvin toimivas-
sa ruotsinkielisessä opiskeluhuollossa yhteiskehittäminen vaikeutuisi ja 
kadotettaisiin vahvan yhtenäisen johtamisen edut.

Helsingissä se, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
kuuluvat osaksi ruotsinkielistä kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuut-
ta on mahdollistanut tosiasiallisen palvelutarjonnan toteutumisen ruot-
siksi. Resursseja on voitu joustavasti kohdentaa uudelleen, lisätä tarvit-
taessa eri yksiköihin ja työnjakoa muokata. Erityistä tukea tarvitseville 
on voitu ennakoivasti suunnitella tulevaisuuden oppimispolut. Hallituk-
sen esityksen mukainen muutos sisältää merkittävän riskin siitä, että 
näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa toteutuisi yhden-
vertaisella tavalla suomenkielisiin palveluihin. Tämä aiheuttaa samalla 
mahdollisen riskin myös valtiosääntöoikeudellisista ongelmista.

Hallituksen esityksen mukaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologi-
palvelut koottaisiin uudistuksessa nykyistä suurempiin hallinnollisiin yk-
siköihin. Esityksen perustelujen mukaan tämä vahvistaisi työntekijöiden 
ammatillista osaamista ja tukea sekä parantaisi työhyvinvointia. Suu-
remmista yksiköistä saadut hyödyt koskevat lähinnä pieniä kuntia, sillä 
Helsingissä opiskeluhuollon yksiköt ovat jo tällä hetkellä suurempia 
kuin monien sote-maakuntien yksiköt tulisivat olemaan. Myös opiskelu-
huollon henkilöstön työhyvinvointi ja -viihtyvyys on Helsingissä korkea. 
Helsingin opiskeluhuollon saamat tulokset Kunta10- ja työterveyskyse-
lyissä ovat kiitettävällä tasolla.

Esityksen perusteluissa todetaan, että kuraattorien ja psykologien siir-
tyminen hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin mahdollistaisi ai-
empaa sujuvammat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut erityi-
sesti tukea tarvitseville oppilaille ja opiskelijoille. Helsingissä kasvatuk-
sen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyötä on ke-
hitetty aktiivisesti muun muassa palveluohjauksessa. Esimerkiksi lasten 
ja nuorten mielenterveyden yksilötyön palveluketjujen kuvaukset ovat 
valmistumassa yhteistyön tuloksena.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata hallituksen esityksessä eh-
dotettua muutosta. Opiskeluhuollon säilyttäminen kunnan sivistystoi-
men peruspalveluna tukee kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää opiske-
luhuoltotyötä, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamista ja 
varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmiin. Myös yksityiset koulutuk-
senjärjestäjät Helsingissä kannattavat opiskeluhuollon pitämistä sivis-
tystoimessa.

Käsittely



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 105 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
23.09.2020

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

11.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään uusi kohta (13) 
(kappaleen (12) jälkeen, jossa on käsitelty ruotsinkielistä opiskeluhuol-
toa):

"Helsingissä se, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
kuuluvat osaksi ruotsinkielistä kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuut-
ta on mahdollistanut tosiasiallisen palvelutarjonnan toteutumisen ruot-
siksi. Resursseja on voitu joustavasti kohdentaa uudelleen, lisätä tarvit-
taessa eri yksiköihin ja työnjakoa muokata. Erityistä tukea tarvitseville 
on voitu ennakoivasti suunnitella tulevaisuuden oppimispolut. Hallituk-
sen esityksen mukainen muutos sisältää merkittävän riskin siitä, että 
näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa toteutuisi yhden-
vertaisella tavalla suomenkielisiin palveluihin. Tämä aiheuttaa samalla 
mahdollisen riskin myös valtiosääntöoikeudellisista ongelmista."

Kannattaja: Martina Harms-Aalto

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kohta (13) 
(kappaleen (12) jälkeen, jossa on käsitelty ruotsinkielistä opiskeluhuol-
toa): "Helsingissä se, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalve-
lut kuuluvat osaksi ruotsinkielistä kasvatuksen ja koulutuksen kokonai-
suutta on mahdollistanut tosiasiallisen palvelutarjonnan toteutumisen 
ruotsiksi. Resursseja on voitu joustavasti kohdentaa uudelleen, lisätä 
tarvittaessa eri yksiköihin ja työnjakoa muokata. Erityistä tukea tarvit-
seville on voitu ennakoivasti suunnitella tulevaisuuden oppimispolut. 
Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää merkittävän riskin siitä, 
että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa toteutuisi yh-
denvertaisella tavalla suomenkielisiin palveluihin. Tämä aiheuttaa sa-
malla mahdollisen riskin myös valtiosääntöoikeudellisista ongelmista."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Tyhjä: 6
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Petra Malin, Hannu Oskala, 
Kirsi Pihlaja
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Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi äänestyksessä Ted Apterin 
vastaehdotus äänin 5–1. Tyhjää äänesti 6. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 223
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja os-
to-oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 
40101/1)

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 
4040/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka sekä päätti osto-
oikeuden lisäämisestä maanvuokrasopimukseen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että asiakohdan päätösehdotuksessa on väärä 
päivämäärä. Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokrausperusteet 
31.12.2080 saakka, ei 30.12.2080 saakka.

Valtuutettu Mia Haglund ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana, että päätösehdotus muutetaan muotoon:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 
4040/1 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti. 
Vuokralaisen oikeus ostaa tontti poistetaan vuokrausperiaatteista.

2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Muutetaan päätösehdotus muotoon: Kaupunginvaltuusto 
vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 4040/1 vuokrausperi-
aatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti. Vuokralaisen oikeus 
ostaa tontti poistetaan vuokrausperiaatteista.

Jaa-äänet: 69
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Ab-
dirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikai-
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nen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juha-
ni Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Ve-
sikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 13
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Ve-
ronika Honkasalo, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 3
Katju Aro, Mari Holopainen, Petrus Pennanen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemkaava_10667

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin toimialana on osana Hel-
singin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Hel-
singin kaupungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelissa tonttia 4010/1 
sekä omistaa sillä oleva museo- ja liikerakennus (Tennispalatsi). Hel-
singin kaupunki omistaa keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin 
Tennispalatsin osakekannan kokonaisuudessaan. 
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Helsingin kaupungin ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin 
välinen maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2055 saakka. Vuosi-
vuokra on noin 560 000 euroa.

Kiinteistöosakeyhtiön myynti

Helsingin kaupungin tarkoituksena on myydä Kiinteistöosakeyhtiö Hel-
singin Tennispalatsin osakkeet ja tätä koskeva myyntiprosessi on aloi-
tettu. Myynti toteuttaa kaupunginhallituksen 24.6.2019, 485 § hyväk-
symää kiinteistöpoliittista ohjelmaa sekä kaupunginhallituksen 
22.6.2020, § 400 hyväksymää Helsingin kaupungin toimitilastrategiaa. 
Päätösten mukaan kaupunki harjoittaa aktiivista omistajapolitiikkaa 
luopumalla niistä tiloista, joita kaupunki ei tarvitse omassa palvelutuo-
tannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pit-
kän tähtäimen palvelutarpeita.

Osakkeiden myynnin kannalta on erittäin tärkeää, että voimassa olevil-
la vuokrasopimuksilla on tietty varmuus ja jatkuvuus. Tästä syystä sekä 
paremman neuvotteluaseman saavuttamiseksi maanvuokrasopimuk-
sen muuttaminen noin 60 vuoden pituiseksi ja siihen lisättävä tontin os-
to-oikeus on tarkoituksenmukaista. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 10667 vuodelta 1999. Tontti on 
asemakaavassa merkitty liikerakennusten korttelialueelle (K). Tennis-
palatsin rakennus on suojeltu asemakaavassa sr-2 merkinnällä. Ase-
makaavan ote on liitteenä 2. 

Vuokra-aika ja vuokran määrä

Vuokra-ajan esitetään olevan noin 60 vuotta siten, että se päättyy vuo-
den 2080 lopussa.

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 49 euroa. Hintatasossa 4/2020 (ind. 19,66) tontin kerrosneliö-
metrihinta on noin 963 euroa.

Uuden pidemmän maanvuokrasopimuksen vuosivuokra on noin 865 
000 euroa. Vuokrasta peritään 80% niin pitkään kuin rakennuksen tilat 
ovat pääosin elokuvakeskus- ja kulttuurikäytössä. Alennettu vuosivuok-
ra on noin 690 000 euroa.

Vuosivuokraa ja mahdollista myyntiä varten on saatu kolmen ulkopuoli-
sen asiantuntijan arviolausunto. Arviolausuntojen perusteella voidaan 
todeta, että vuosivuokra ja myyntihinta ovat, myönnettävä alennus 
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huomioiden, arviolausuntojen mukaisten arviointitarkkuuksien +/- 15%–
+/- 20% sallimissa rajoissa markkinahintaisia.

Arviolausunnot ovat oheismateriaalissa.

Maanvuokrasopimuksen uudistaminen

Maanvuokrasopimus tullaan päivittämään ja siihen sisällytetään tarvit-
tavat rasiteluonteiset ehdot ja uudet maaperäehdot. Samalla vuokraso-
pimusalueen pinta-ala muutetaan voimassa olevan asemakaavan ja 
tonttijaon mukaiseksi.

Osto-oikeus

Vuokrasopimukseen on tarkoitus tehdä osto-oikeutta koskeva ehto 
kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien 
Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien 
soveltamisohjeiden mukaisesti. Linjausten kohdan 3.3. mukaan kau-
punki luovuttaa hankeen toteuttajan valinnan mukaan muun muassa 
toimisto- ja hotellitontit pääsääntöisesti myymällä tai vuokraamalla os-
to-oikeuksin. Kauppahinta olisi noin 17 miljoonaa euroa.

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, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa tonttipäällikkö vuokraamaan ja mikäli vuokralainen 
päättää käyttää osto-oikeuttaan myymään tontti 4040/1.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemkaava_10667

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 527

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 
4040/1 vuokrausperiaatteet 30.12.2080 saakka sekä päättää osto-
oikeuden lisäämisestä maanvuokrasopimukseen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

14.09.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan päätös muotoon: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 
4040/1 vuokrausperiaatteet 30.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti. 
Vuokralaisen oikeus ostaa tontti poistetaan vuokrausperiaatteista.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
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ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.06.2020 § 385

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Salomonkatu 15, Fredrikinkatu 65

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punkiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan uudelleen Helsin-
gin Kampissa sijaitsevan tontin 4040/1 (pinta-ala 6 618m², rakennusoi-
keus 17 900 k-m²) Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille (y-
tunnus 1090036-0) liitteen 1 mukaisin ehdoin.

Käsittely

16.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Esitys muotoillaan seuraavasti: "Kaupunkiympäristölau-
takunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan uudelleen Helsingin Kampissa sijaitsevan 
tontin 4040/1 (pinta-ala 6 618m², rakennusoikeus 17 900 k-m²) Kiinteis-
töosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille (ytunnus 1090036-0) pääosin 
liitteen 1 mukaisin ehdoin. Vuokralaisen oikeus ostaa tontti poistetaan 
vuokrausperiaatteista."

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

09.06.2020 Pöydälle

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 224
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilai-
tokselle (Katajanokka)

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan 
nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaat-
teet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Katajanokan pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12333
3 vuokra-aluekartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen kuvaus

Katajanokalle on suunniteltu voimassa olevan asemakaavan nro 12333 
mukainen maanalainen noin 500 autopaikkaa käsittävä pysäköintilai-
tos. Pysäköintilaitos tulee sijaitsemaan Kruunuvuorenkadun, Katajano-
kanlaiturin, Satamakadun ja Mastokadun alueella. Hanketta varten on 
tarkoitus vuokrata asemakaavan osoittamissa korkeustasoissa sijaitse-
vaa asemakaavan mukaista maanalaista pysäköintilaitosta varten noin 
15 000 m² suuruinen maanalainen tila. Pysäköintilaitos tulee palvele-
maan alueen yrityksiä, asukkaita ja satamaa. Sisäänajo pysäköintilai-
tokseen sijoittuu Kanavakatu 14 sijaitsevalta toimitilatontilta.

Alue on ollut varattuna YIT Rakennus Oy:lle (YIT) vuodesta 2002 läh-
tien. YIT on vuokrannut alueen perustettavan yhtiön lukuun. Asemaa-
kaavan ote on liitteenä 2. Kartta vuokra-alueesta on liitteenä 3.
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Rakennusluvan hakeminen

Maanalainen alue oli vuokrattuna kaupunkiympäristön toimialan yritys-
tontit-tiimin tiimipäällikön 12.2.2020 § 16 päätöksellä YIT:lle rakennus-
luvan hakemista varten ajalle 1.2.–31.7.2020.

Vuokrauspäätös 30 vuodeksi

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.8.2020 § 405 päättänyt vuokrata 
tontin toimivaltansa mukaisesti 30 vuodeksi, jotta hankkeen rakennus-
töiden aloittaminen on mahdollista ennen kaupunginvaltuuston päätös-
tä vuokrausperiaatteiden vahvistamisesta.

Vuokrasopimus ja vuokra-aika

Maanalaisen pysäköintialueen vuosivuokran perusteena pidetään elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 
5,50 euron neliömetrihinta (nykyarvo noin 108 €/m²). Pysäköintilaitosta 
palvelevien ajoyhteyksien ja teknisten tilojen maanalaisten alueiden 
vuosivuokran perusteena pidetään elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 1,50 euron neliömetrihinta (ny-
kyarvo noin 29 €/m²). Hinnat on määritetty ulkopuolisen arvioitsijan an-
taman arviolausunnon avulla. Vuosivuokra olisi tällä hetkellä noin 76 
000 euroa. Lausunto on oheismateriaalissa.

Maanalaisissa pysäköintihankkeissa peritään vakiintuneen käytännön 
mukaan vuokrasta 20 % rakennustöiden aikana, kuitenkin enintään 
kolmen vuoden ajan.

Vuokrasopimus on tarkoitus tehdä noin 60 vuodeksi siten, että vuokra-
aika päättyy 31.12.2080. 

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Katajanokan pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12333
3 vuokra-aluekartta
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Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 518

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan 
nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaat-
teet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 405

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Kanavakatu 14

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan nro 12333 mukaisen maa-
nalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet vahvistetaan liit-
teen nro 1 mukaisesti. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 117 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/8
23.09.2020

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

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit-yksikön yri-
tystontit-tiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdotuksessa 
A tarkoitetun alueen kohdan A liitteessä nro 1 esitetyin periaattein 
YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun enintään 30 vuo-
deksi riippumatta tonteille asemakaavan muutoksessa osoitetuista 
kerrosalamääristä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyä vuokraus-
ta jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdo-
tuksessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet. 

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun maaomaisuuden hal-
linnan tuki –yksikön sopimukset ja toiminnan ohjaus -tiimin päällikön tai 
hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin 
puolesta edellä mainitun sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sii-
hen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia. 

(S0108-114)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 225
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten 
vuokratulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4)

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti vuokrausperiaatteet karttaliitteen 1 mukai-
selle puistoalueesta 91-9-9903-100 muodostuvalle määräalalle seuraa-
vasti:

 Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 31 euron 
suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa marraskuun 2019 in-
deksin (1973) mukaista 612 euroa/k-m².

 Vuokra-aika on 31.12.2079 saakka.
 Muutoin noudatetaan voimassa olevan liitteen 2 mukai-

sen maanvuokrasopimuksen ehtoja. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kartta vuokra-alueesta
2 Maanvuokrasopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Maanvuokrasopimus ja vuokra-aika

Tiina ja Antti Herlinin säätiö sr:lle on vuokrattu kaupunkiympäristön toi-
mialan yritystontit-tiimin tiimipäällikön päätöksellä 20.12.2019 § 139 pe-
rustettavan kiinteistöyhtiön lukuun ajalle 1.1.2020–31.12.2049 noin 1 
000 m²:n suuruinen määräala Kaivopuistosta kulttuuritoimintaa varten. 

Vuokralaisen tarkoituksena on kunnostaa Suomen Rakennustaiteen 
Museosäätiöltä ostamansa vuokra-alueella sijaitseva rakennus kulttuu-
ritoimintaa varten. Suunnitelmana on sijoittaa rakennuksen yläkertaan 
yleishyödyllisten säätiöiden työtiloja, yhteisöllistä työtilaa tutkijoille ja 
taiteilijoille sekä erilaisille yhteiseen hyvään tähtääville projekteille ja 
yhteiskunnallisille yrityksille. Rakennuksen alakertaan on suunniteltu 
viihtymiseen, yhdessäoloon ja oppimiseen tarkoitettuja, kaikille avoimia 
tiloja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kahvila-galleria, opetusluokka 
tai työpajatila sekä joustavat yhteiskäyttötilat erilaisten tapahtumien ja 
kokousten järjestämiseen.

Voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatke-
taan 31.12.2079 saakka, mikäli kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokra-
alueelle vuokrausperiaatteet vuoden 2079 loppuun saakka. Maanvuok-
rasopimuksen mukaan vuokralainen on velvollinen pitämään vuokra-
alueen ja sillä olevan suojellun ja vuokrasuhteen alussa kunnostettavan 
rakennuksen ja muut rakenteet sekä vuokra-alueen rakentamattoman 
osan viranomaismääräysten edellyttämässä kunnossa. Riittävän pitkä 
vuokra-aika on tarpeen vuokra-alueella sijaitsevan suojellun rakennuk-
sen vuokralaiselle huomattavia kustannuksia aiheuttavan kunnostuk-
sen takia.

Asemakaava ja määräalalla sijaitseva rakennus

Vuokra-alue on noin 1 000 m²:n suuruinen määräala. Alueella on voi-
massa asemakaava nro 10440 (hyväksytty 25.9.1998), jossa alue on 
merkitty puistoalueeksi ja sille on osoitettu kulttuuritoimintaa palvelevan 
rakennuksen rakennusala (YY). Vuokra-alueella sijaitsee noin 921 k-m² 
kokoinen suojeltu rakennus (sr).

Vuokrausperiaatteet

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömet-
rihintaa 31 euroa. Hintatasossa 11/2019 (ind. 1973) määräalan kerros-
neliömetrihinta on noin 621 euroa. Hinta on määritetty ulkopuolisen ar-
vioitsijan antaman arviolausunnon avulla. Määräalan vuosivuokra on 
tällä hetkellä noin 28 166 euroa. Lausunto on oheismateriaalissa.

Toimivalta
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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 Kartta vuokra-alueesta
2 Maanvuokrasopimus

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 517

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokrausperiaatteet karttaliitteen 1 mu-
kaiselle puistoalueesta 91-9-9903-100 muodostuvalle määräalalle seu-
raavasti:
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 Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 31 euron 
suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa marraskuun 2019 in-
deksin (1973) mukaista 612 euroa/k-m².

 Vuokra-aika on 31.12.2079 saakka.
 Muutoin noudatetaan voimassa olevan liitteen 2 mukai-

sen maanvuokrasopimuksen ehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 406

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Puistokatu 4

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrauspe-
riaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 1000 m²:n 
suuruiselle määräalalle Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Kaivo-
puisto) puistoalueesta 91-9-9903-100 seuraavin ehdoin: 

- määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 31 
euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa marraskuun 2019 
indeksin (1973) mukaista 612 euroa/k-m².

- vuokra-aika on 31.12.2079 saakka

- muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 
2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

- oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen 
valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta 
edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä 
korjauksia ja tarkennuksia.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 226
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten 
vuokratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1)

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti karttaliitteen 1 mukaiselle, tontista 19001/1 
ja kiinteistöstä 91-432-5-2 muodostuvalle alueelle vuokrausperiaatteet 
seuraavasti:

********** 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokra-aluekartta
2 Maanvuokrasopimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maanvuokrasopimus ja vuokra-aika

Alue on ollut vuokrattuna Taikakaulin Oy:lle (y-tunnus1988063-4) ravin-
tolatoimintaa varten ajalla 1.1.1990–31.12.2019. Vuokrausta on jatkettu 
päivitetyin ehdoin ajalle 1.1.2020–31.12.2049 kaupunkiympäristön toi-
mialan yritystontit-tiimin tiimipäällikön päätöksellä 20.12.2019 § 137.
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Voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaan vuokra-aikaa jatke-
taan 31.12.2079 saakka, mikäli kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokra-
alueelle vuokrausperiaatteet vuoden 2079 loppuun saakka. Maanvuok-
rasopimuksen mukaan vuokralainen on velvollinen pitämään vuokra-
alueen ja vuokra-alueella olevat rakennukset ja muut rakenteet hyväs-
sä kunnossa. Riittävän pitkä vuokra-aika on tarpeen vuokra-alueella si-
jaitsevan suojellun rakennuksen vuokralaiselle huomattavia kustannuk-
sia aiheuttavan kunnostuksen takia. 

Asemakaava ja alueella sijaitseva rakennus

Vuokra-alue sijaitsee pääasiassa tontilla 19001/1, joka on 3.3.1997 
voimaan tulleen asemakaavan nro 10230 mukaan huvi- ja viihdetarkoi-
tuksia palvelevien rakennusten korttelialue (YV). Alueelle saa rakentaa 
kahviloita, ravintoloita ja tanssilavoja tai -paviljonkeja.

Vuokra-alueen pinta-ala on noin 2 900 m². Vuokra-alueella sijaitsee 
suojeltu rakennus (sr-1), jossa on toteutettua rakennusoikeutta yhteen-
sä 806 k-m².

Vuokrausperiaatteet

Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusin-
deksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 euron suu-
ruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan alakerran (279,5 k-m²) osalta ja 
10 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan yläkerran (279,5 k-
m²) sekä terassin (247 k-m²) osalta. Hintatasossa marraskuu 2019 (ind. 
1973) ovat edellä mainitut kerrosneliömetrihinnat alakerran osalta noin 
395 euroa/k-m² ja yläkerran sekä terassin osalta noin 197 euroa/k-m². 
Hinnat on määritetty ulkopuolisen arvioitsijan antaman arviolausunnon 
avulla. Alueen vuosivuokra on tällä hetkellä noin 10 713 euroa. Lausun-
to on oheismateriaalissa.

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 Vuokra-aluekartta
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2 Maanvuokrasopimus

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 516

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa karttaliitteen 1 mukaiselle, tontista 
19001/1 ja kiinteistöstä 91-432-5-2 muodostuvalle alueelle vuokrauspe-
riaatteet seuraavasti:

********** 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 407

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02
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Mustikkamaankuja 1

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrauspe-
riaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 2 900 m² suu-
ruiselle alueelle Helsingin kaupungin 19. kaupunginosan (Mustikka-
maa-Korkeasaari) korttelin 19001 tontista 1 ja kiinteistöstä 91-432-5-2 
seuraavin ehdoin: 

- alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkus-
tannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 eu-
ron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan alakerran (279,5 k-m²) 
osalta ja 10 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan yläkerran 
(279,5 k-m²) sekä terassin (247 k-m²) osalta.

- vuokra-aika on 31.12.2079 saakka

- muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 
2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 227
Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644)

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
korttelin 28054 tontin 3 asemakaavan muutoksen 19.5.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12644 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12644 kartta, päivätty 19.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12644 selostus, päivätty 19.5.2020, päi-

vitetty Kylk:n 19.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.3.2020, täydennetty 19.5.2020 ja asukastilai-

suuden 14.12.2017 muistio
4 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Asemakaavamuutoksen 
hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 128 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
23.09.2020

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

Helen Sähköverkko Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Oulunkylän tori 1:n tont-
tia Oulunkylän keskustassa.

Oulunkylän keskustaa kehitetään nykyistä tiiviimmäksi ja vetovoimai-
semmaksi kaupunginosakeskukseksi. Kyseessä on ensimmäinen Ou-
lunkylän keskustan kehittämiseen liittyvä kaavamuutos Oulunkylän to-
rin ympäristössä. Tavoitteena on mahdollistaa tontille nykyistä kaupun-
kimaisempi suunnitteluratkaisu, joka sopii kaupunkikuvallisesti vierei-
sen vanhan aseman läheisyyteen. Tontille suunnitellaan asuinraken-
nusta, jonka maantasokerroksessa on liiketilaa. Joustava käyttötarkoi-
tusmerkintä mahdollistaa tontille myös toimistorakennuksen.

Yhteensä tontilla on kerrosalaa 3350 k-m², josta uutta kerrosalaa on 1 
888 k-m². Tonttitehokkuus on e= 2.65 ja asukasmäärän lisäys noin 80.

Kaavaratkaisun toteuttaminen muuttaa Oulunkylän torin laidan kaupun-
kimaisemmaksi kivijalkaliiketiloineen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista mahdollistamalla kaupunkikehittämistä ja uutta rakentamista lii-
kenteen solmukohtaan, Oulunkylän aseman ja Raide-Jokerin pysäkin 
viereen. 

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukeskuksen 
aluetta. Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 mukaan alue on 
esikaupungin pintakallio-aluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. 
yleiskaavojen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontti sijaitsee Oulunkylän torin laidalla. Toria rajaavat pääosin neliker-
roksiset kerrostalot ja Oulunkylän vanha asema. Torilla on Tapio Rau-
tavaaran puisto sekä katu-ja puistoalueita liityntäpysäköinnin käytössä. 
Torilta on ramppi junaradan alittavaan alikulkuun ja junalaitureille. Ou-
lunkylän tori 1:n tontilla on kolmikerroksinen tyhjillään oleva toimistora-
kennus vuodelta 1976. Rakennuksessa ei ole liiketiloja. Alueella on 
voimassa asemakaava nro 3313 (vahvistettu 5.10.1953). 
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Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille mahdollisesti vä-
häisiä kustannuksia, jos suojatie rakennetaan uudelleen.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityisessä 
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia, joista sovi-
taan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. 
Kaavaratkaisuun liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu 
18.8.2020.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta: Helen Oy, Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut (HSY) vesihuolto, Museovirasto ja kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat Oulunkylän tori 1:n rakennukseen 
sekä uuden rakennuksen sopivuuteen vanhan aseman läheisyyteen. 
Kaavaratkaisu on laadittu niin, ettei se muuta oleellisesti vanhan ase-
marakennuksen kaupunkikuvallista asemaa.

Mielipiteet

Osallisten mielipiteet kohdistuivat mm. liikenteeseen, pysäköintiin, kä-
vely- ja pyöräily-yhteyksiin sekä asuntokokoon. Pienen osan suunnitte-
lua erillään koko keskusta-alueen suunnittelusta pidettiin huonona rat-
kaisuna. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että 
kaavamuutos tehdään nyt vain Oulunkylän tori 1:n tontille, jolloin vaiku-
tuksia mm. liikenteeseen ja yhteyksiin voidaan myöhemmin tarkastella 
osana laajempaa kokonaisuutta. Kirjallisia mielipiteitä saapui 4 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.3.–1.4.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Nähtäville 
asettamisesta lähetettiin kirje ulkokuntalaiselle maan haltijalle.
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Kaavaehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Muistutuksessa pidettiin hy-
vänä alueen kehittymistä tiiviimmäksi ja vetovoimaisemmaksi ja liiketi-
lojen määrän kasvua, mutta oltiin huolissaan rakennuksen sopivuudes-
ta alueelle ja mahdollisen kadunvarsipysäköinnin lisääntymisestä.

Lausunnot kaavaehdotuksesta saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Säh-
köverkko Oy, HSL, HSY vesihuolto ja kaupunginmuseo. 

Kaupunginmuseo pitää erityisen tärkeänä torialueen luonteen vahvis-
tumista alueen sydämenä ja Oulunkylän vanhan asemarakennuksen ja 
asemapuiston asemaa torin vehreänä päätteenä. HSL:n huomautus 
kohdistui kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Muut tahot ilmoittivat, ettei 
heillä ole huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot muistutuksesta ja vi-
ranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuk-
siin. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-
tuksenmukaista muuttaa esitettyjen huomautusten johdosta. 

Kaavakartan määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävil-
läolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavase-
lostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -
liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12644 kartta, päivätty 19.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12644 selostus, päivätty 19.5.2020, päi-

vitetty Kylk:n 19.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.3.2020, täydennetty 19.5.2020 ja asukastilai-

suuden 14.12.2017 muistio
4 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
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3 Muistutus
4 Tehdyt muutokset
5 Asunto Oy Helsingin Oulunkylän tori 1, asemakaavan muutoshakemus, 

Oulunkyläntori 1
6 Maankäyttösopimus Oulunkylän tori 1 (12644)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

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

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

Asemakaavamuutoksen 
hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaa-
van, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä
Helen Sähköverkko Oy

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kulttuuriperintöyksikkö
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 515

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
korttelin 28054 tontin 3 asemakaavan muutoksen 19.5.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12644 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 287

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Hankenumero 2241_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 19.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12644 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Patola) korttelin 28054 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutukseen. 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.

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti

o Asunto Oy Helsingin Oulunkylän tori 1: 13 000 euroa

  

Esittelijä

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Eetu Saloranta, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20498

eetu.saloranta(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.01.2020 § 6

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12644 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12644
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 52/2017
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
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
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 228
Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639)

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) 
korttelin 29050 tontin 1 asemakaavan muutoksen 18.8.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12639 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12639 kartta, päivätty 18.8.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12639 selostus, päivätty 18.8.2020, päi-

vitetty Kylk:n 18.8.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 4.5.2020, täydennetty 18.8.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym- Esitysteksti
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päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Tunnelitie 8:n tonttia, jo-
ka sijaitsee Etelä-Haagassa Tunnelitien ja Artturi Kanniston tien lou-
naisnurkassa lähellä Huopalahden asemaa. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa tontin täydennysrakentamisen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
pohjalta yhteistyössä hakijan kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa uu-
den 4-kerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen Artturi Kanniston tien 
varteen ja säilyttää tontilla sijaitseva 1950-luvun asuinrakennus sekä 
hieno avokallio. Uudisrakennus voidaan toteuttaa myös puurakenteise-
na. Uutta asuntokerrosalaa on 830 k-m2. Tontin tehokkuusluku on noin 
e=1,0.  Asukasmäärän lisäys on noin 20. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, että edistetään asuntotuotantoa täydennysrakentamalla 
valmiiseen kaupunkirakenteeseen ja olemassa olevan infrastruktuurin 
piiriin. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on asuntovaltaista aluetta 
(A3). Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 alue kuuluu esikaupun-
kien pintakallioalueeseen. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukai-
nen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutos koskee tonttia 29050/1, joka sijaitsee Tunnelitien ja Art-
turi Kanniston tien lounaiskulmauksessa ja rajautuu länsipuolella Artturi 
Kanniston puistoon. Tontin lounaisnurkassa nouseva avokallio yhdistää 
tontin luontevasti metsäiseen ja kallioiseen puistoon. Vehreällä tontilla 
sijaitsee vuonna 1955 rakennettu kolmikerroksinen, kellertäväksi rapat-
tu pienkerrostalo, jossa on osittain maanpäällinen kellari. 

Tunnelitien ympäristö on perusilmeeltään melko vehreää. Rakennukset 
ovat pääosin 3–4 -kerroksisia punatiilisiä tai vaaleaksi rapattuja kerros-
taloja ja pääosin peräisin 1960-luvulta. Kaavamuutostonttia vastapäätä 
Artturi Kanniston tien pohjoispuolella on matala yksikerroksinen liiketila, 
jossa toimii päivittäistavarakauppa.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1952.
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Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen 
johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 
Kaavaratkaisusta ei myöskään koidu maanomistajalle niin merkittävää 
hyötyä, että kaupunginhallituksen päätöksen 9.6.2014 mukainen 
maankäyttösopimusmenettely olisi ollut tarpeen.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäris-
töpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kaupunginmuseo. 

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
(OAS) sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennetun ympäristön 
arvojen säilyttämiseen ja uudisrakennuksen sovittamiseen Etelä-
Haagan rakennettuun ympäristöön. Kaupunginmuseo esitti lausunnos-
saan, että uudisrakennuksen mittakaava, ominaisluonne ja sijoittumi-
nen ympäristöön määritellään riittävin asemakaavamerkinnöin ja -
määräyksin. Lisäksi kaupunginmuseo ehdotti tontilla sijaitsevalle asuin-
rakennukselle suojelumerkintää, jolla varmistettaisiin sen arvojen ja 
kaupunkikuvallisen aseman säilyminen osana Etelä-Haagan 1950-
luvun kokonaisuutta.

HSY totesi kannanotossaan, ettei asemakaavan muutos edellytä vesi-
huollon lisärakentamista. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, 
että sekä olemassa olevalle rakennukselle että uudisrakennukselle on 
määritetty kaavassa  rakennusta vastaava, tarkkarajainen rakennusala 
ja kerrosluku sekä rakennusoikeus. Lisäksi uudisrakennuksen ulkonä-
köä ja ulkoalueiden käsittelyä ohjataan kaavamääräyksin. 

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat uudisrakennuksen ulkonäköön ja kokoon sekä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 137 (333)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
23.09.2020

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

parvekkeiden sijoitteluun, tontin luontoarvoihin, puustoon ja avokal-
lioon, pysäköintiin, pelastautumiseen, liikenteen sujuvuuteen ja pysä-
köintiin sekä rakennusaikaiseen meluun ja muuhun mahdolliseen työ-
maan aiheuttamaan haittaan. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että osallisten melko onnistuneeksi kokeman viitesuunni-
telman ominaisuuksia on viety kaavaehdotukseen. Kaavassa on useita 
rakennuksen ulkonäköön, viherympäristöön sekä säilytettävään avokal-
lioon kohdistuvia kaavamääräyksiä. Kirjallisia mielipiteitä saapui 5 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä  4.5.– 2.6.2020, mistä ilmoitettiin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat rakennusten lasipintoihin, joihin kaupunkilinnut 
saattavat törmätä, sekä tontin järjestelyihin, kuten pysäköintipaikkojen 
riittävyyteen ja liikenneturvallisuuteen sekä uudisrakennuksen ja sen jä-
tekatoksen kokoon ja sijoittamiseen. 

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: 
Helen Sähköverkko Oy, HSY ja kaupunginmuseo. Lausunnoissa todet-
tiin, että OAS-vaiheessa esitetyt huomiot on otettu kaavaehdotuksessa 
riittävällä tavalla huomioon eikä viranomaisilla ole ehdotusvaiheessa 
huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen 
huomautusten johdosta. 

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.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12639 kartta, päivätty 18.8.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12639 selostus, päivätty 18.8.2020, päi-

vitetty Kylk:n 18.8.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 4.5.2020, täydennetty 18.8.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 5.8.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
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Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 514

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, Ete-
lä-Haaga) korttelin 29050 tontin 1 asemakaavan muutoksen 18.8.2020 
päivätyn piirustuksen nro 12639 mukaisena ja asemakaavaselostuk-
sesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 425

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Hankenumero 0740_61

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 18.8.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12639 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Etelä-Haaga) korttelia 29050 tonttia 1. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
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vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Asunto Oy Tunnelitie 8:  6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 19

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12639 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12639
Kaupunginosa: 29 Haaga

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kartoituksen työnumero: 54/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.11.2019
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
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§ 229
Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja 
työtoiminnan kehittämisestä

HEL 2020-001930 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia työllistää 
nykyistä enemmän osatyökykyisiä kaupungille. (Kati Juva)

  
2 Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida työ-

toiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuusrahan maksun 
perusteita siten, ettei välttämättömän ylläpidon veloitus ylitä 
työstä maksettavan rahan määrää. Vammaisneuvoston lau-
sunnosta selviää, että työosuusraha on helposti pienempi, kuin 
esimerkiksi palvelussa asiakkailta perittävän lounaan hinta. (Mi-
rita Saxberg)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Kati Juva ehdotti valtuutettu Atte Harjanteen kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia työllistää ny-
kyistä enemmän osatyökykyisiä kaupungille.

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Mari Rantasen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida työ-
toiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuusrahan maksun 
perusteita siten, ettei välttämättömän ylläpidon veloitus ylitä 
työstä maksettavan rahan määrää. Vammaisneuvoston lausun-
nosta selviää, että työosuusraha on helposti pienempi, kuin 
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esimerkiksi palvelussa asiakkailta perittävän lounaan hinta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

3 äänestys

Valtuutettu Kati Juvan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto 
edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia työllistää 
nykyistä enemmän osatyökykyisiä kaupungille
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 85
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Hal-
la-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Nis-
kanen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Sil-
vo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Kati Juvan ehdottaman toivo-
musponnen.

4 äänestys
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Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta arvioida 
työtoiminnassa olevien kehitysvammaisten työosuusrahan maksun pe-
rusteita siten, ettei välttämättömän ylläpidon veloitus ylitä työstä mak-
settavan rahan määrää. Vammaisneuvoston lausunnosta selviää, että 
työosuusraha on helposti pienempi, kuin esimerkiksi palvelussa asiak-
kailta perittävän lounaan hinta. Käännös
Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att bedöma grunderna för 
flitpenningen till de personer med intellektuell funktionsnedsättning som 
deltar i arbetsverksamheten utreds så att debiteringen för nödvändigt 
uppehälle inte överstiger det belopp som betalas för arbetet. Enligt 
handikapprådets utlåtande är det lätt hänt att flitpenningen blir mindre 
än exempelvis priset på lunchen som klienten måste betala.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 85
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Hal-
la-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinä-
luoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hus-
sein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaa-
ri, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Nis-
kanen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Penna-
nen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Ran-
tanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Sil-
vo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sy-
dänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-
Marja Urho, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, 
Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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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

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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-
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
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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

Kaupunginvaltuusto 09.09.2020 § 214

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

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 
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.

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. 
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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 
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 
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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 
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:
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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 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.

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
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§ 230
Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmis-
telemiseksi

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Jussi Halla-aho kannatta-
mana, että kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen kaupunginhallituk-
selle uudelleen valmisteltavaksi siten, ettei ilmastohätätilajulistusta läh-
detä valmistelemaan.

5 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto palauttaa aloitteen uudelleen valmis-
teltavaksi siten, ettei ilmastohätätilajulistusta lähdetä valmistelemaan.

Jaa-äänet: 68
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Petra Malin, 
Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Hannu Oskala, Jenni Pa-
junen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelko-
nen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Dani Niska-
nen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Paavo Väyrynen
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Tyhjä: 6
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Lilja 
Tamminen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 2
Kauko Koskinen, Johanna Laisaari

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki ryhtyisi valmistelemaan ilmastohätätilajulistusta.  
Aloitteentekijöiden mukaan vastaavia julistuksia on tehty Euroopan par-
lamentin 27.11.2019 julistaman ilmastohätätilan jälkeen monissa mais-
sa ja yli 1000 kunnassa ympäri maailmaa. Perusviestinä julistuksessa 
kerrotaan olevan, että ilmastotoimilla on kiire ja nyt on aika toimia. 

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

Kaupunginhallitus kehottaa valmistelemaan ilmastohätätilajulistuksen, 
jolla Helsinki liittyy niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmas-
totoimien välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

Maailmanlaajuisesti  ilmastohätätilajulistuksia on tehty runsaasti Länsi- 
ja Keski-Euroopassa, Japanissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa 
sekä Pohjois-Amerikassa. Suomessa ilmastohätätilajulistuksia ei clima-
teemergencydeclaration.org –sivuston mukaan ole vielä tehty yhdessä-
kään kunnassa. Turussa on asiasta tehty valtuustoaloite ja Lahdessa 
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on ollut käynnissä nimienkeräys kuntalaisaloitetta varten, jossa vaadi-
taan ilmastohätätilan julistamista. Suomessa julistusten antaminen 
kunnallisissa toimielimissä ei ole ollut käytäntönä asiakysymyksissä. 
Maassamme kunnalla on yleinen toimiala, joka antaa mahdollisuuden 
päättää myös konkreettisista toimista. 

Euroopan parlamentin 28.11.2019 päättämällä ilmastohätätilajulistuk-
sella pyrittiin vauhdittamaan vuoden 2019 lopussa Madridissa käytyjä 
korkean tason neuvotteluja keinoista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Valtioiden välisissä neuvotteluissa yhteisymmärryksen saavuttaminen 
ilmastonmuutoksen vastaisista käytännön toimista on kuitenkin osoit-
tautunut vaikeaksi. 

Helsinki on useilla areenoilla nostanut esiin ja kiinnittänyt edunvalvon-
nassaan huomiota ilmastokysymyksen kiireelliseen ratkaisemiseen ja 
nimenomaan kaupunkien rooliin kohotettaessa kansalaisten tietoisuutta 
maailmanlaajuisista riskeistä ilmastonmuutokseen liittyen. 

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan Helsinki korostaa toiminnas-
saan ekologisia arvoja ja verkostoituu maailman johtavien kaupunkien 
kanssa C40 ilmastoverkostossa. Helsinki erottautuu globaalin vastuun 
paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijä-
nä. Kunnianhimoisen ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteeksi on ase-
tettu 60 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030, ja kaupungin 
hiilineutraalisuus on määrä saavuttaa vuonna 2035. Kaupunki käyttää 
monipuolista keinovalikoimaa torjuessaan ilmaston haitallista muutosta. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen on kaupungin riskienhal-
linnassa otettu huomioon yhtenä koordinoituna riskikategoriana.  

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 (809 §) Hiilineutraali Helsinki 
2035 –toimenpideohjelman, jolla on käynnistetty toimenpiteet kaupun-
kistrategiassa 2017-2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Helsinki ylläpitää verkkosivustoa helsinginilmastoteot.fi, 
jolla esitellään Hiilineutraali Helsinki -hankkeen tavoitteita ja toimia il-
mastonmuutoksen torjuntaan liittyen. Sivusto kannustaa myös kaupun-
gin asukkaita ja muita tahoja tekemään käytännön ilmastotekoja. 

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019-
2025 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 27.5.2019 (405 §). Linjaukset 
sisältävät pääasiassa sellaisia toimenpiteitä, joita ei sisälly kaupungin 
muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Näitä ovat muun muassa kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöohjelma, Helsingin hulevesiohjelma, 
viherkattolinjaukset, luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma sekä 
Itämerihaasteen Itämeri-toimenpideohjelma.

Kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 myöntää rahoituksen Helsinki Ener-
gy Challenge –kilpailua varten, jossa haetaan energia-alan innovaatioi-
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ta erityisesti kivihiilen korvaamiseksi Helsingin kaukolämmön tuotan-
nossa kestävällä tavalla. Kilpailun tulos vahvistuu keväällä 2021. Kau-
punki aikoo jakaa kilpailusta saatavan tiedon ja ratkaisut vapaasti mui-
den kaupunkien kanssa ja näin hyödyttää ilmastonmuutoksen torjunta-
työtä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

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 Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Oheismateriaali

1 Helsingin ilmastoteot -sivusto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 528

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poisto viidennestä kappaleesta: "eikä kaupunginhal-
litus katso, että aloitteessa tarkoitetun julistuksen antaminen olisi ai-
heellista. " 
 
Lisäys viidennen kappaleen edelle uusi kappale: “Kaupunginhallitus 
kehottaa valmistelemaan ilmastohätätilajulistuksen, jolla Helsinki liittyy 
niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmastotoimien välttämät-
tömyyttä ja kiireellisyyttä.”

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmy-
ar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanha-
nen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 3 - 12.

31.08.2020 Pöydälle

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 231
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2020-010624, 2020-010626, 2020-010627, 2020-010630, 2020-010631, 2020-01032, 2020-010634, 2020-
010637, 2020-010665

Päätös

Ryhmäaloitteet

 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite suunnitelmasta terapiatakuun 
toteuttamiseksi Helsingissä

 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite mata-
lan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista monia-
laisesti lapsille ja nuorille 

 Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Saarisen rakenta-
mattomasta merkkiteoksesta Elielinaukiolle 

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite maksuttomien kuukautisvä-
lineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille 

 valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite Helsingin uimarantojen 
turvallisuuden parantamisesta 

 valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite lähiliikenteen juna-asemien 
kehittämisestä 

 valtuutettu Mai Kivelän ym. aloite kierrätysmahdollisuuksien paran-
tamisesta ja mini-Sortin edistämisestä kantakaupunkiin 

 valtuutettu Katju Aron ym. aloite ympärivuotisesta hätämajoitukses-
ta EU-kansalaisille 

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite vapaaehtoisesta pyörärekiste-
ristä Helsinkiin pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 217
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:

 Seija Muurinen, ersättare Tapio Klemetti 
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Laura Rissanen 
 Maria Ohisalo, ersättare Lilja Tamminen 
 Kaisa Hernberg, ersättare Amanda Pasanen 
 Pilvi Torsti, ersättare Maija Anttila 

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 ledamoten Joel Harkimo 
 ledamoten Jussi Niinistö 

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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§ 218
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Terhi Koulumies och Sami Muttilainen valdes
till protokolljusterare med ledamöterna Jussi Halla-aho och Laura Kolbe 
som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Terhi Koulumi-
es och Sami Muttilainen till protokolljusterare med ledamöterna Jussi 
Halla-aho och Laura Kolbe 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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§ 219
Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Hannu Oskalas fråga om an-
vändning av EU:s återhämtningsinstrument i Helsingfors och ledamo-
ten Petra Malins fråga om exploateringen av arbetskraft i städbran-
schen.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 220
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2021

HEL 2020-006980 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2021 enligt föl-
jande:

nr vecka dag kl.
1 3 20.1.2021 18 frågestund
2 5 3.2.2021 18
3 7 17.2.2021 18 motionsbehandling
4 9 3.3.2021 18 frågestund
5 11 17.3.2021 18
6 13 31.3.2021 18 frågestund
7 16 21.4.2021 18
8 18 5.5.2021 18 frågestund
9 20 19.5.2021 18 motionsbehandling

10 22 1.6.2021 18  
11 24 16.6.2021 18
12 25 23.6.2021 16 bokslut
13 34 25.8.2021 18
14 36 8.9.2021 18 frågestund
15 38 22.9.2021 18  
16 40 6.10.2021 18 motionsbehandling
17 42 20.10.2021 18 frågestund
18 44 3.11.2021 18  
19 45 10.11.2021 16 budget
20 47 24.11.2021 18 budget, motionsbehandling
21 49 8.12.2021 16

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige 
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när full-
mäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 94 § 2 mom. anges det 
att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller 
minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandling-
en av ett visst ärende.

Enligt 29 kap. 2 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan ordföranden med 
anledning av ett litet antal ärenden eller en annan särskild orsak instäl-
la ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet under den 
fastslagna dagen för sammanträdet.

Kallelsen till stadsfullmäktiges sammanträde sänds elektroniskt minst 
fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid läggs föredragningslis-
tan för sammanträdet ut på det allmänna datanätet.

Protokollet från stadsfullmäktige med tillhörande anvisningar om hur 
man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen 
tillgängligt i det allmänna datanätet i enlighet med 140 § i kommunalla-
gen.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 221
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2020-009798 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Jussi Niinistö avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot i stadsfullmäktige

 konstaterade att Matias Turkkila med stöd av 17 § 2 mom. i kom-
munallagen (410/2015), sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat 
honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som slu-
tar vid utgången av maj 2021

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

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakemus 27.8.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Jussi Niinistö (Blå) 27.8.2020 har anhållit 
om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny 
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ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Sann-
finländarnas fullmäktigegrupp Matias Turkkila sedan stadsfullmäktiges 
ordförande kallat honom.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Hakemus 27.8.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Centralvalnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 513

HEL 2020-009798 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Jussi Niinistölle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

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

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun vuoden 2021 touko-
kuun 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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§ 222
Principbeslut om utlåtande om regeringens propositionsutkast till 
riksdagen med förslag till lagstiftning om en reform av ordnandet av 
social- och hälsovården samt räddningsväsendet och om inrättande 
av landskap

HEL 2020-007924 T 03 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige fattade följande principbeslut om ett utlåtande om re-
geringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning 
om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet och om inrättande av landskap:

Allmänt

Social och hälsovårdsreformen är den största förvaltningsreformen i 
Finlands historia, och om den genomförs ändras hela det finländska 
förvaltningssystemet på ett betydande sätt. Den inverkar i mycket hög 
grad på kommunerna och den kommunala självstyrelsen. Det proposi-
tionsutkast för vilket man nu ber om utlåtande avviker i viss mån från 
de föregående regeringarnas propositioner. Utgångsläget är fortfaran-
de att bilda en ny förvaltningsnivå, dvs. en självstyrande nivå som an-
svarar för att ordna social- och hälsovårdstjänster samt tjänster inom 
räddningsväsendet (vårdlandskapen). Inrättandet av landskap handlar 
om en övergripande systemändring med många slags, omfattande  
följder och effekter som är svåra att förutse. Det är osannolikt om må-
len för reformen, till exempel att dämpa kostnadsökningarna, kommer 
att bli verklighet.

Reformen har beretts som en process i många olika steg och det har 
varit svårt att bilda en helhetssyn av den. Det är fortfarande i princip 
omöjligt att bilda en uppfattning om reformens ekonomiska konsekven-
ser, i synnerhet dess finansieringsmodell. Det är också mycket svårt att 
få en helhetsuppfattning om ändringarna för räddningsväsendet, ef-
tersom ändringarna som föreslås i räddningslagen inte ingår i proposi-
tionsutkastet som utlåtandet gäller. Ändringarna som gäller organise-
ringen av räddningsväsendet i räddningslagen borde därför behandlas 
samtidigt som de övriga lagförslag som gäller vårdlandskapen.

Med beaktande av reformens betydelse och omfattning skulle det ha 
varit av största vikt att statsrådet hade erbjudit kommunerna och övriga 
centrala intressenter en verklig möjlighet att delta i och bedöma bered-
ningen av reformen. Någon sådan möjlighet fanns dock inte, bortsett 
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från utredningen om en separat lösning för Nyland som bereddes hös-
ten 2019.

I propositionsutkastet föreslås att färre uppgifter överförs till de självsty-
rande områdena än under föregående regeringsperiod, vilket tillsam-
mans med särlösningen för Nyland minskar riskerna vid genomförandet 
av reformen. När särlösningen ingår i propositionen betyder det även 
att reformens konsekvenser för organiseringen blir helt olika för 
Helsingfors stad än för övriga kommuner. I särlösningen svarar 
Helsingfors även i fortsättningen för att ordna hälsovårdstjänster, vilket 
måste anses vara positivt. Det är också positivt att vårdlandskapens 
verksamhetsområde har begränsats.

Enligt Helsingfors stads åsikt är de föreslagna ändringarna i baskom-
munens finansiering vårdreformens viktigaste förändring och samtidigt 
dess största problem. Den föreslagna vårdfinansieringen för Helsing-
fors är oskäligt knapphändig och beaktar inte de mångsidiga och om-
fattande hälso- och sociala problem som förekommer i ett metropolom-
råde. På denna punkt anser staden att det är nödvändigt att kriterierna 
för att fastställa vårdlandskapets finansiering och deras viktning grans-
kas och ändras i den fortsatta beredningen. Dessutom bör man sänka 
gränsen för utjämningsavdraget från det föreslagna och koppla loss 
fastighetsskatten från utjämningssystemet i skatteunderlaget. Utjäm-
ningsmekanismerna i kommunernas ekonomi som följer av vårdrefor-
men bör genomföras på ett annat sätt än som en del av statsandelssy-
stemet avsett för produktion av kommunal basservice. Dessutom ska 
nedskärningarna i kommunernas andel av samfundsskatten fastställas 
som ett eurobelopp vilket klart understiger beloppet på ca 0,6 miljarder 
euro i lagförslaget. I och för sig är koefficienterna baserade på befolk-
ningsmängd och -täthet motiverade för finansiering av räddningsvä-
sendet, men deras viktning är för låg. I propositionen bör man bättre 
beakta särdragen i Helsingfors räddningsväsens område, vilka avviker 
från resten av landet.

Dessutom vill staden påpeka att den förändrade ekonomiska verksam-
hetsmiljön har fört med sig nya och betydande risker med tanke på att 
genomföra reformen. Bara vårdreformen i sig orsakar en exceptionell 
osäkerhet i Helsingfors stads och flera andra kommuners ekonomi un-
der de kommande åren. Coronapandemin ökar märkbart denna osä-
kerhet, och pandemin har redan orsakat kommunerna stora ekonomis-
ka problem och lett till att kommunernas och sjukvårdsdistriktens ser-
vice- och förvaltningssystem betydligt belastats. Det är uppenbart att 
pandemin kommer att belasta kommunerna och samkommunerna, sär-
skilt social- och hälsovården, en lång tid framöver, vilket leder till att 
kommunerna har ytterst begränsade resurser att verkställa en vårdre-
form. Staden anser därför att det är beklagligt att denna historiskt stora 
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förvaltningsreform ska föras vidare till beslutsfattande medan den oer-
hörda kris inom ekonomin samt social- och hälsovården som coronavi-
ruset orsakat fortfarande råder. När pandemin belastar social- och häl-
sovårdssektorn på ett exceptionellt sätt är reformens tidtabell orimligt 
ambitiös. Det är inte sannolikt att den noggranna beredning och konse-
kvensbedömning som en god lagstiftningssed förutsätter kan förverkli-
gas inom den föreslagna tidsramen.

Nyland är ett speciellt landskap. Det skiljer sig väsentligt från de övriga 
landskapen i synnerhet i fråga om den stora folkmängden, bärkraften 
samt storleken på de organisationer som omfattas av reformen. Staden 
anser att den föreslagna separata lösningen för Nyland är motiverad i 
en situation där den nationella lösningen grundar sig på en överföring 
av organisationsansvaret till självstyrande områden som är större än 
kommunerna. Den föreslagna lösningen tar större hänsyn till särdragen 
i landskapet Nyland och till kommunernas och städernas särdrag än i 
det alternativ enligt vilket Nyland bildar ett självstyrande vårdlandskap.

Dessutom fäster staden vikt vid följande centrala frågor i propositions-
utkastet:

Den riksomfattande och övergripande vårdreformen

Allmänna iakttagelser

I propositionsutkastet föreslås att ansvaret för att ordna social- och häl-
sovården samt för räddningsväsendets uppgifter överförs till vårdland-
skapen. Detta motiveras särskilt med att den nuvarande organiseringen 
är för splittrad samt med behovet av att stärka den statliga styrningen 
inom social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. Målen 
med reformen är att minska skillnaderna i hälsa och välfärd, att förbätt-
ra en jämlik tillgång till tjänster och dämpa ökningen av kostnaderna.

Till följd av den allt äldre befolkningen, den ökade efterfrågan på ser-
vice och pressen på den offentliga ekonomin finns det ett behov av en 
vårdreform. Att överföra ordnandet av social- och hälsovården till enhe-
ter större än kommuner är i huvudsak motiverat utanför metropolområ-
det och de stora stadsregionerna. En bättre lösning än den reform som 
nu har lagts fram skulle dock ha varit att fortsätta att samla ansvaret för 
att organisera social- och hälsovården till större helheter på ett kontrol-
lerat sätt, och att lösa problemen genom att utveckla det nuvarande 
kommunbaserade systemet. Det hade varit möjligt att reformera rädd-
ningsväsendet med den nuvarande modellen för organisation av rädd-
ningsväsendet genom frivilligt samarbete. Många nödvändiga reformer 
av räddningsväsendet har dock fallit på statens och inrikesministeriets 
ovilja att investera i t.ex. informationsstyrning på nationell nivå och att 
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föra en öppen debatt med räddningsområdena om åtgärder för en na-
tionell utveckling och om finansieringen av dem.

Helsingfors stad har i sina tidigare utlåtanden om vårdreformer fäst vikt 
vid att man i reformerna inte tagit tillräcklig hänsyn till urbaniseringen, 
särdragen i stora urbana regioner eller de urbana regionernas allt stör-
re betydelse. Enligt både internationell och nationell forskning ökar ur-
baniseringen ytterligare, både globalt och i det egna landet, vilket 
kommer att öka städernas betydelse för att trygga hela landets väl-
stånd och skapa livskraft. Dessa perspektiv saknas i propositionsutkas-
tet som är på remiss, och därför främjar reformen inte på bästa sätt 
konkurrenskraften i Helsingfors, metropolområdet eller de finländska 
städerna eller understöder deras möjligheter att möta globala utma-
ningar, befolkningstillväxt eller urbaniseringsfenomen. Reformen, i syn-
nerhet dess finansieringssystem, innebär tvärtom en stor risk för en vä-
sentlig försämring av städernas inkomstunderlag och fördelar, till ex-
empel för att driva den egna näringspolitiken framåt och bygga upp en 
globalt konkurrenskraftig stad.

Reformen har betydande konsekvenser för kommunernas befogenhe-
ter och uppgifter. I nuläget har kommunerna möjlighet att leda omfat-
tande helheter i flera branscher samt ett mångsidigt utbud av metoder 
som kan utnyttjas ändamålsenligt, när social- och hälsovårdstjänsterna 
är integrerade i de övriga välfärdstjänsterna samt service och utbildning 
som främjar hälsan i ett brett perspektiv. Det nuvarande systemet där 
kommunerna har stora befogenheter och uppgifter kan i stort ses som 
en del av grunden för vårt lands välfärd och är en betydande faktor 
bakom Finlands välfärd som internationellt håller hög nivå. Med tanke 
på detta medför reformen inget nytt eftersom den leder till att uppgifter 
och ansvar fördelas mellan flera administrativa nivåer. I den allt mer 
komplicerade och urbaniserade världen accentueras behovet av att 
kunna hantera stora helheter, betydelsen av städernas tillväxtcentrum 
ökar liksom behovet att stärka deras möjligheter till framgång. Den ak-
tuella reformen medför däremot en risk i synnerhet för de större stä-
derna, vars möjligheter att anta utmaningarna inom befolkningstillväx-
ten och invandringen, att främja befolkningens hälsa, välfärd och livs-
kraft och att bekämpa differentieringsutvecklingen försvåras. Reformen 
utgår fortfarande från små kommuners behov i första hand.

Ett färskt exempel på innebörden av stadens sektorsövergripande led-
ning är Helsingfors stads skickliga hantering av coronakrisen i början 
av 2020. Helsingfors lyckade hantering av pandemin främjades avse-
värt genom stadens centraliserade krisledarskap och ett fungerande 
samarbete mellan stadens alla aktörer och sektorer. Till exempel över-
fördes personalresurser tillfälligt från andra sektorer för att stödja arbe-
tet inom social- och hälsovårdsväsendet. På så sätt kunde de nödvän-
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diga tjänsterna ordnas och produceras i krävande och snabbt föränder-
liga situationer. Även under undantagsförhållanden är det särskilt viktigt 
att samverkan och integrationen mellan social- och hälsovården och 
kommunens övriga tjänster är smidig. Vid en reform av social- och häl-
sovården samt organiseringen av räddningsväsendet ska man därför 
se till att detta inte äventyras.

Att inrätta en ny förvaltningsnivå och samla tjänster under en större or-
ganisation kommer enligt stadens uppfattning inte automatiskt att för-
bättra servicen eller samarbetet. Vårt kommunala social- och hälso-
vårdssystem är även internationellt sett funktionellt och kostnadseffek-
tivt. Sådana projekt för att reformera social- och hälsovårdstjänsterna 
som förverkligar målen för den aktuella social- och hälsovårdsreformen 
och som fungerar i enlighet med dem har redan utvecklats på eget ini-
tiativ i flera regioner utöver Helsingfors och de övriga större städerna 
genom att organiseringsansvaret koncentrerats till större enheter, 
såsom samkommuner. Även inom räddningsväsendet fungerar det fri-
villiga samarbetet, till exempel i Nyland, redan i dag. Detta visar att det 
är möjligt att stärka tjänsteorganisatörerna och att uppnå målen för den 
föreslagna reformen utan att man inrättar en ny administrativ nivå och 
vårdlandskap. På så sätt skulle arbetet med att ordna social- och häl-
sovårdstjänsterna samt reformen av räddningsväsendet kunna fortsätta 
direkt inom ramen för den gällande lagstiftningen och med hänsyn till 
de lokala omständigheterna.

Också integrationen, som anses vara en central faktor för att nå refor-
mens målsättningar, kan främjas utan landskapsstyre och den därmed 
förknippade ändringen i den statliga finansieringsmodellen. Likaså kan 
de omfattande social - och hälsocentraler som är avsedda att stärka 
primärvården genomföras i den nuvarande strukturen, utan någon ny 
förvaltningsnivå.

Förslag som gäller reformens tidsram och verkställighet

Enligt planen ska de lagar som hör till propositionen huvudsakligen trä-
da i kraft fr.o.m. ingången av 2023 och lagen om införande av reformen 
avses träda i kraft den 1 juli 2021. Det är meningen att det första land-
skapsvalet ska ordnas i januari 2022 och de landskapsfullmäktige som 
valts ska inleda sin verksamhetsperiod 1 mars 2022. Vårdlandskapets 
temporära beredningsorgan ansvar för vårdlandskapets verksamhet 
och förvaltning till dess att vårdlandskapets fullmäktige har valts och 
vårdlandskapets styrelse som tillsätts av vårdlandskapets fullmäktige 
har inlett sin verksamhet. I Nyland ska tillsättas en temporär HUS-
beredningsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till grundavtal för 
HUS-landskapssammanslutningen senast i april 2022.
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Att inrätta landskap och köra igång deras verksamhet är en omfattande 
förändring och en process som kräver noggranna förberedelser av 
kommunerna, inklusive Helsingfors. Reformens effekter är flerdimen-
sionella och det finns fortfarande många osäkerheter och risker i sam-
band med att genomföra den. Mot bakgrund av det som anförts ovan är 
reformen planerad att verkställas för fort. Detta trots att riskerna med 
reformen kan anses vara något mindre än de tidigare regeringsperio-
dernas reformplaner. Riskerna minskas av såväl Nylands särlösning 
som det att man i propositionsutkastet föreslår att ett mer begränsat 
antal uppgifter överförs till landskapen än under föregående regerings-
period.

Staden vill särskilt uppmärksamma att man planerar att verkställa re-
formen mitt under den pågående coronaviruspandemin, som innebär 
och kommer att innebära betydande konsekvenser för kommunernas 
ekonomi samt de tillgängliga resurserna under en lång tid framöver. 
Pandemin har gjort den kommunala ekonomin allt mer vacklande, och 
man ska inte glömma att den kommunala ekonomin redan före pande-
min var ganska svag. Med tanke på hållbarheten i den kommunala 
ekonomin är den tidpunkt då reformen ska genomföras särskilt utma-
nande. Coronaviruspandemin har jämte den ekonomiska krisen lett till 
en mycket stor social- och hälsovårdskris. Detta har lett till att kommu-
nernas och sjukvårdsdistriktens service- och förvaltningssystem belas-
tats betydligt. Det är uppenbart att pandemin kommer att fortsätta och 
medföra både nationella och lokala varierande konsekvenser ännu un-
der en lång tid. Situationen kommer även framöver att belasta kommu-
ner och samkommuner, i synnerhet social- och hälsovården, och kom-
munernas resurser att förbereda sig infor vårdreformen och att verk-
ställa den kommer att vara mycket begränsade.

Av de orsaker som nämns ovan anser staden att den föreslagna tids-
ramen är för snäv både för behandling i riksdagen och för verkställighe-
ten. Staden tvivlar på att noggrann beredning i enlighet med god lag-
stiftningssed, konsekvensbedömning och noggrant verkställande är 
möjliga inom den föreslagna tidsramen.

Utredningar som är under beredning och hör till den övergripande reformen

Den parlamentariska kommittén ska i samband med reformhelheten 
bereda landskapens beskattningsrätt och en avveckling av finansie-
ringen med många kanaler före utgången av 2020. Dessutom bereds 
utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande land-
skapen parlamentariskt senast 31.12.2020.

Staden konstaterar att särskilt utredningen om landskapens beskatt-
ningsrätt är central i de propositioner som är under beredning, och att 
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denna saknas från det aktuella propositionsutkastet märkbart försvårar 
bedömningen av såväl reformens totala ekonomiska konsekvenser 
som det föreslagna finansieringssystemet och konsekvenserna av det-
ta.

Om social- och hälsovårdsreformen genomförs anser staden att det in-
te heller är motiverat att överföra mer organiseringsansvar till vårdland-
skapen i ett senare skede, utöver de uppgifter inom social- och hälso-
vården och räddningsverksamheten som föreslås i det aktuella proposi-
tionsutkastet. Det är också motiverat att uppgifter inom miljö- och häl-
soskydd inte överförs till vårdlandskapen.

Förslag om produktion, upphandling och köp av tjänster

Dessutom fäster staden uppmärksamhet vid lagförslag och frågor som 
gäller produktion, upphandling och köp av social- och hälsovårdstjäns-
ter. I propositionen föreskrivs närmare om vårdlandskapens organise-
ringsansvar och mera skarpt avgränsat om möjligheterna att skaffa so-
cial- och hälsovårdstjänster av en privat tjänsteproducent samt om hyrd 
arbetskraft. Kommunallagen utgår från organisationsansvaret, där 
kommunen inte har något egentligt produktionsansvar, utan kan beslu-
ta om produktionssätten. Ansvaret för att själv producera tjänsterna pa-
rallellt med organiseringsansvaret lyfts fram klarare än förut. Den egna 
serviceproduktionen ska utgöra kärnan i verksamheten så att den 
kompetens som behövs för olika funktioner och som hör till den egna 
personalens serviceproduktion samt en stabil verksamhet tryggas och 
så att serviceproduktionen inte äventyras vid störningar.

I propositionen beaktas inte tillräckligt det faktum att produktion med 
flera producenter redan under årtionden varit det rådande produktions-
sättet särskilt för socialtjänsterna. Till exempel i Helsingfors producerar 
även föreningar och allmännyttiga stiftelser en betydande del av social-
tjänsterna. Dessutom är det oklart vad som avses med ”för omfattande” 
bruk av köpta tjänster, samt om propositionen kommer att förutsätta så 
kallad integration av service tillbaka till den offentliga arrangörens pro-
duktionsansvar (landskapet/Helsingfors stad) som i nuläget är en köpt 
tjänst, men som bedöms vara för omfattande bruk av köpta tjänster. 
Det verkar även som att köp av tjänster i fortsättningen allmänt kommer 
att tolkas som utkontraktering, vilket är en betydande förändring jämfört 
med nuläget, där utkontraktering innebär att verksamhet som man själv 
producerar överförs till en extern producent. Detta, samt oklarheterna i 
förhållandet mellan upphandlingslagen och avtalsrätten som ingår i ut-
kastet till proposition, bör preciseras.

Finansiering och konsekvenser för den kommunala ekonomin

Allmänna iakttagelser
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Enligt Helsingfors stads åsikt är den största förändringen i vårdrefor-
men den ändrade finansieringsmodellen för baskommunen. Reformen 
ändrar alla kommuners finansieringsmodell radikalt och förändringarna 
i kommunernas finansiering kan anses minst lika avgörande som över-
föringen av organisationsansvaret till självstyrande områden. Dessutom 
uppstår en exceptionell osäkerhet i den framtida ekonomin för såväl 
Helsingfors som andra kommuner, i en situation där osäkerheten sär-
skilt p.g.a. coronaviruspandemin betydligt har ökat.

Helsingfors stads ekonomi påverkas i hög grad. Reformen försvagar 
tillväxten av stadens skatteintäkter och dess investeringsförmåga sam-
tidigt som den gör staden mer beroende av statlig finansiering. Staden 
upprepar härmed sin åsikt i de tidigare utlåtandena om social- och häl-
sovårdsreformen, att reformen kommer att försvaga både Helsingfors 
och de övriga kommunernas konkurrenskraft internationellt sett, vilket i 
sin tur inverkar på hela landets utveckling. Reformen påverkar den 
växande stadens förmåga att finansiera de investeringar som behövs 
för tillväxten och ökar osäkerheten i finansieringen. I synnerhet på sikt 
är förändringen i Helsingfors ekonomi stor, eftersom den årliga tillväx-
ten av skatteintäkter blir mindre än i nuläget p.g.a. nedskärningarna i 
kommunalskatten och samfundsskatten. De största riskerna med re-
formen ligger i de faktorer som påverkar stadens framtida investerings-
förmåga. Det vore nödvändigt att reformen tryggar städernas motiva-
tion för att driva en slagkraftig näringspolitik. Detta kan i slutändan sä-
kerställas endast genom att städerna garanteras en tillräcklig andel av 
de ökade skatteintäkterna i de urbana regionerna. Dessutom bör påpe-
kas att redan innan den föreslagna reformen var städerna tvungna att 
öka sin lånestock för att öka bostadsproduktionen och projekt som ökar 
attraktionen i syfte att trygga tillväxten. Denna växande lånestock mås-
te underhållas med en betydligt mindre skattebas efter den föreslagna 
reformen.

Enligt propositionen vilar vårdlandskapens finansiering på staten. Än så 
länge föreslås åtminstone inte beskattningsrätt åt vårdlandskapen. De 
skulle också vara föremål för en mycket sträng statlig styrning. Vid de 
årliga förhandlingarna med dem styrs vårdlandskapet i sin uppgift att 
ordna social- och hälsovårdstjänster. I förhandlingarna är det möjligt att 
ge åtgärdsförslag exempelvis till vårdlandskapets produktionsstruktur, 
tjänsteupphandlingar som inte är obetydliga, hyrd arbetskraft och inve-
steringar, vilka enligt propositionsutkastet kräver tillstånd och är strängt 
reglerade. Staten kommer aktivt att styra även hur Helsingfors ordnar 
och investerar i social- och hälsovårdstjänster. Statsstyrningen blir 
mycket stark, även i frågor som gäller landskapets operativa verksam-
het, vilket inte är motiverat med tanke på reformens målsättningar. Den 
starka statliga styrningen strider mot målsättningen att framhäva land-
skapets omfattande organiseringsansvar. Den passar inte heller ihop 
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med demokratin i vårdlandskapens beslutsfattande. Från det material 
som utlåtandet gäller framgår inte hur anvisningen om statens investe-
ringar och långfristiga förbindelser/hyresavtal berör Helsingfors och på-
verkar möjligheten att utveckla ett nätverk av lokaler som tjänar vården 
och att som ägare underhålla vårdfastigheter.

Förslag som gäller finansieringen av anordnare av social- och hälsovårdstjänster

Staden anser att de föreslagna kriterierna för fastställande av vård-
landskapens finansiering är ohållbara. Merparten, eller 80 procent, av 
den allmänna finansieringen bestäms på basis av sjukfrekvens och so-
cioekonomiska faktorer enligt en social- och hälsovårdskoefficient. En-
bart knappt 15 procent av finansieringen fastställs på grundval av invå-
narantalet (euro/invånare). En mycket liten del (mindre än 4 %) av fi-
nansieringen skulle vara beroende av främmande språk och befolk-
ningstäthet.

De föreslagna behovsfaktorerna tar inte tillräcklig hänsyn vare sig till 
Helsingfors eller metropolområdets särdrag, såsom kraftig befolknings-
tillväxt, större invandring än på övriga håll i landet och utmaningar kring 
den ökade ojämlikheten, såsom segregation, utslagning och drogrela-
terad överdödlighet. Behovsbaseringen tar inte hänsyn till huvudstads-
regionens högre allmänna kostnadsnivå eller hälsotjänsternas tillgäng-
lighets- och kvalitetsdimensioner. I sjukdomsgrupperna poängteras 
kroniska sjukdomar som behandlas i den grundläggande hälsovården 
och behovskoefficienten förklarar inte hälsovårdskostnaderna på en till-
räcklig nivå. I faktorerna beaktas inte heller servicebehovet på främ-
mande språk, eller konsekvenserna av att denna folkgrupp ökar kost-
naderna särskilt i huvudstadsregionen. Detta leder också till att de 
landskap som i nuläget har höga vårdkostnader i förhållande till ålders-
strukturen – såsom Nyland – blir föremål för ett hårt tryck att spara. Kri-
terierna avviker även märkbart från de finansieringskriterier för social- 
och hälsovårdstjänster som nu gäller samt från de kriterier som fö-
reslogs i vårdreformen föregående valperiod. För tillfället fastställs ca 
23 procent av finansieringen på grund av sjuklighet och ca 68 procent 
utgående från invånar- och åldersstrukturer.

Staden anser att kriterierna för att bestämma finansiering för att ordna 
social- och hälsovårdstjänster i större utsträckning än nu bör utgå från 
invånarantal och åldersstruktur. Dessutom bör kriterierna bättre ta hän-
syn till de kostnader för social- och hälsovårdstjänster som är typiska 
för storstäder och stadsområden, t.ex. antalet personer som behöver 
mycket service (bl.a. barnfamiljer med låg inkomst, andelen personer 
med låg utbildningsnivå, arbetslöshetsgraden, andelen ensamstående 
föräldrar, andelen personer med invandrarbakgrund), bostadslöshet 
och bekämpningen av segregation.
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Enligt propositionen ska nivån på finansieringen av vårdlandskapen ju-
steras årligen på förhand med beaktande av en ökning av servicebe-
hovet inom hälsovården till 80 procent, ökningen i kostnadsnivån samt 
vårdlandskapets eventuella nya uppgifter. Finansieringen ska justeras 
årligen i efterhand så att den motsvarar de faktiska kostnaderna, så att 
vårdlandskapen har förutsättningar att sköta sina uppgifter. I enlighet 
med kriterierna i lagen för bestämmande av finansieringen allokeras fi-
nansieringen kalkylmässigt hos vårdlandskapen, och i justeringen be-
döms inte om den kalkylmässiga finansieringen är tillräcklig för ett en-
skilt vårdlandskaps uppgifter. Staden anser att de faktiska kostnaderna 
ska beaktas per landskap så att man säkerställer en tillräcklig finansie-
ring för vårdtjänsterna baserat på de verkliga kostnaderna.

Enligt propositionen styr staten kraftigt landskapens investeringar. 
Vårdlandskapens och HUS-landskapssammanslutningens möjligheter 
att finansiera ombyggnaden av fastigheter som ingår i deras balans-
räkning är beroende av förhandlingar med staten, eftersom staten mås-
te godkänna långfristiga lån. Detta försvårar allvarligt landskapens och 
HUS-landskapssammanslutningens möjligheter till en långsiktig inve-
steringsplanering. Detta kan även utgöra ett incentiv för att genomföra 
ombyggnads- och nybyggnadsprojekt utanför den egna balansräkning-
en. I fråga om finansieringen är Helsingfors stad också orolig för finan-
sieringen av forskning och utbildning samt universitetssjukhusens roll 
och hur deras resurser tryggas i reformen. Hittills har kommunerna i 
stor utsträckning finansierat forskning och utbildning och dessa måste 
absolut tryggas även i framtiden. I den föreslagna modellen för finan-
siering av landskapen har detta inte beaktats tillräckligt.

Förslag och ändringar som gäller baskommunens finansieringsmodell

Reformen innebär enorma konsekvenser för kommunernas ekonomi: 
Ekonomins volym halveras och hälften av skattebasen överförs till sta-
ten. Helsingfors stads skatteinkomster uppgår för närvarande till cirka 
5 300 euro per invånare, medan de efter reformen skulle vara under 
2 200 euro per invånare. Staden anser att propositionen är oroväckan-
de på denna punkt eftersom den betydande minskningen av skatteun-
derlaget för Helsingfors och andra växande städer väsentligt kommer 
att försvåra finansieringen av de investeringar som garanterar de urba-
na regionernas tillväxt och livskraft.

I propositionsutkastet har man inte alls betraktat tillväxtkommunernas 
investeringsbehov, vilket kan anses som en allvarlig brist. Det är myc-
ket viktigt att notera att vårdreformen praktiskt taget inte alls orsakar 
några ändringar i de växande städernas investeringsbehov. Detta till 
trots halveras deras underlag av skatteintäkter i och med reformen, och 
det blir en stor utmaning för städerna att på sikt bibehålla årsbidraget 
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på en sådan nivå att man kan finansiera investeringarna på samma 
sätt som i nuläget. Om detta centrala problem inte åtgärdas i reformen 
finns risken att metropolområdet, huvudstadsregionen och Helsingfors, 
som är viktiga för hela samhällsekonomin, får sämre konkurrenskraft, 
vilket i sin tur påverkar hela landets utveckling och välfärd.

Staden anser att man bör sänka gränsen för kommunernas utjäm-
ningsavdrag. I propositionsutkastet föreslås en gräns på 10 procent för 
utjämningsavdrag mellan kommunerna för statsandelar baserat på 
skatteinkomster, vilket är för strängt med tanke på kommunernas hal-
verade skatteunderlag som föreslås samt med hänsyn till de växande 
städernas ökade investeringsbehov. Dessutom bör man koppla loss 
fastighetsskatten från utjämningssystemet. Utjämningssystemet base-
rat på skatteintäkter bör omfattas endast av de skatteslag/-underlag 
som gäller i nuläget.

I och med reformen försvagas kommunernas skatteunderlag ytterligare 
då kommunernas andel av samfundskatteintäkterna skärs ned med en 
tredjedel från nuläget. Staden anser det vara viktigt att nedskärningar-
na i kommunernas andel av samfundsskatten fastställts som ett euro-
belopp som klart understiger beloppet på ca 0,6 miljarder euro i lagför-
slaget.

Reformen ändrar märkbart grunderna för att fastställa kommunernas 
statsandelar. Enligt propositionsutkastet ska merparten av statsandels-
finansieringen i framtiden grunda sig på olika mekanismer som jämnar 
ut vårdreformens konsekvenser. Detta skulle i hög grad försämra insy-
nen i kommunernas finansiella system. Utjämningsmekanismerna i 
kommunernas ekonomi som följer av vårdreformen bör genomföras på 
ett annat sätt än som en del av statsandelssystemet avsett för produk-
tion av kommunal basservice.

Staden anser också att de föreslagna ändringarna i statsandelssyste-
met i och med reformen bör leda till att man slopar nedskärningen av 
statsandelen för kommunal basservice som blir kvar i primärkommunen 
med beloppet av det grundläggande utkomststöd som betalats till 
kommunen. Framöver är det den som ordnar social- och hälsovård 
som är av central betydelse för att förebygga det grundläggande ut-
komststödet och därmed ska även finansieringsansvaret för utkomst-
stödets kostnader vara på samma nivå.

Staden fäster dessutom vikt vid de statistiska vårdkostnader per kom-
mun som överförs från kommun till stat såsom en grund för inkomsten. 
Enligt propositionen ska kostnadsberäkningen göras på basis av bok-
slutsuppgifterna för 2021 och budgeten för 2022. Användningen av 
medelvärden motiveras med att det jämnar ut den slumpmässiga varia-
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tionen. Coronapandemins ekonomiska konsekvenser utsträcker sig inte 
bara över detta år, utan den kommer att ha betydande konsekvenser 
för kommunernas ekonomi de närmaste åren, särskilt utgifterna för so-
cial- och hälsovårdstjänster. Om man tillämpar uppgifter från åren 2021 
och 2022 som underlag för den föreslagna finansieringsmodellen inne-
bär det att coronaepidemin, alltså en slumpfaktor, ingår i vårdkostna-
derna per kommun. Kostnaderna för att beta av köerna orsakade av 
coronakrisen i både primärvården och den specialiserade sjukvården 
flyttas åtminstone till 2021. Dessutom kommer sjukvårdsdistriktens 
samkommuner att visa upp ett betydande underskott, som kommuner-
na enligt propositionsutkastet ska täcka innan reformen träder i kraft 
1.1.2023. Helsingfors inför dessutom datasystemet Apotti under 2021, 
varmed utgifterna för social- och hälsovårdstjänster kommer att vara 
större de närmaste åren. Enligt stadens uppfattning kommer det att fin-
nas rikligt av slumpmässig variation i kostnaderna per vårdlandskap, 
och lagförslaget bör ändras på denna punkt.

Totala ekonomiska konsekvenser av reformen

Det är mycket utmanande att bedöma de totala ekonomiska konse-
kvenserna av reformen och i propositionen granskas inte heller konse-
kvenserna i större utsträckning än i de tidigare regeringspropositioner-
na som gäller vårdreformen. Ett problem som gäller de totala ekono-
miska konsekvenserna är att den parlamentariska utredningen som 
gäller införandet av landskapsskatt blir klar först i slutet av 2020, och 
detta är en ekonomiskt central fråga för reformen.

Konsekvenserna har inte heller bedömts tillräckligt med hänsyn till de 
växande städerna och områdena eller deras investeringsförmåga. 
Oavsett detta är det klart att de ekonomiska konsekvenserna av refor-
men kommer att vara betydande för kommunerna, även Helsingfors. 
Reformen är också förknippad med risker, vilka om de realiseras, in-
verkar negativt på stadens ekonomi, på säkerheten, på huvudstadens 
konkurrenskraft och utvecklingen av dess internationella attraktion 
samt på helsingforsarnas tjänster och deras funktionalitet. Efter refor-
men ökar betydelsen av den statliga finansieringen proportionellt i sta-
dens interna finansiering jämfört med nuläget, vilket bidrar till att öka 
den finansiella osäkerheten och försvaga den kommunala självstyrel-
sen.

I propositionsutkastet har man inte heller alls lyckats visa på effekterna 
av kostnadsbesparingen eller konsekvenserna på lönsamheten och 
ekonomin i allmänhet. Tvärtom, de önskade konsekvenserna, såsom 
besparingar, kan inte ens enligt propositionsutkastet nås med säkerhet, 
i synnerhet inte den närmaste framtiden. Om reformen genomförs or-
sakar det dessutom betydande kostnader för förändringar. Det uppstår 
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ICT-kostnader på 600 miljoner euro enbart för att köra igång landska-
pen och under de följande tio åren uppskattas kostnaderna för klient- 
och patientdatasystem uppgå till ca 2-3 miljarder euro. Det kommer att 
bli svårt att täcka dessa i den utmanande kommunalekonomiska situa-
tionen. Det är ändamålsenligt att kostnaderna för att genomföra en 
riksomfattande reform betalas av staten. Det verkar ändå som att den 
finansiering som staten reserverat för ändamålet är helt i underkant.

Enligt utkastet till proposition ökar reformen och i synnerhet den stärkta 
statsstyrningen den leder till behovet av expertis vid de ministerier som 
styr social- och hälsovårdslandskapen, såsom inrikesministeriet, och 
medför bl.a. ökade forsknings- och utvecklingsuppgifter och administra-
tiva uppgifter samt en kostnadsökning p.g.a. dessa. Staden vill påpeka 
att man i propositionen inte alls beaktat att behovet av expertis och 
ökade resurser gäller delvis även på lokal och regional nivå, såsom 
vårdlandskapen, och att kostnaderna för detta inte alls har beaktats i 
propositionen. Helsingfors uppskattar att reformen kommer att kräva 
expertis på 30-50 årsverken t.ex. i vårdlandskapens räddningsverk-
samhet och vid regionförvaltningsverken.

Lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (s.k. Nylands-
lagen)

I lagen ska bestämmas om ansvar för ordnande av social- och hälso-
vård baserat på en särlösning för Nyland samt om en ansvarsfördel-
ning mellan vårdlandskapen i Nyland, Helsingfors stad och HUS-
landskapssammanslutningen. Nylands vårdlandskap och Helsingfors 
stad har det primära organisationsansvaret och HUS har organisa-
tionsansvar för de uppgifter som överförts med stöd av lag eller ett or-
ganiseringsavtal.

Enligt Helsingfors stads åsikt som presenteras i tidigare utlåtanden 
skulle en kommunbaserad lösning ha varit det mest ändamålsenliga al-
ternativet för en social- och hälsovårdsreform i Nyland. I en riksomfat-
tande lösning som emellertid baserar sig på en överföring av ansvaret 
för att ordna vård från kommuner till större självstyrande områden be-
aktas i den föreslagna särlösningen särdragen i landskapet Nyland och 
kommuner och städer i tillräcklig utsträckning.

Modellen där landskapet Nyland skulle ha svarat för att ordna social- 
och hälsovården hade inte bidragit med något mervärde för helsingfor-
sarna med tanke på social- och hälsovårdstjänster eller räddningsverk-
samheten. Helsingfors är till folkmängden över en tiondel av Finland. 
Social- och hälsovårdssektorn samt räddningsväsendet i Helsingfors är 
ledande i landet, reformatörer som kan och har kunnat ansvara för att 
själva ordna och producera social- och hälsovårdstjänster samt rädd-
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ningstjänster. En modell som bygger på en enda anordnare hade inne-
burit betydligt större ekonomiska och funktionella risker, bland annat 
med hänsyn till tillgänglighet och tjänstekvalitet samt klient- och pati-
entsäkerheten. Man kan bättre hantera riskerna genom att dela upp 
Nyland i flera självstyrande områden. En indelning av Nyland tryggar 
också invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan i det självsty-
rande områdets verksamhet bättre än i en situation där Nyland bildar 
ett självstyrande område och beslutsfattandet fjärmas från en del av 
områdets invånare. En modell baserad på fem områden kan anses va-
ra en bättre lösning också med tanke på demokratin. Demokratin stärks 
dessutom av att de självstyrande områdena har ansvar för att ordna 
specialiserad sjukvård.

Staden anser att färre men större organisatörer samt den föreslagna 
lösningen för den specialiserade sjukvården förbättrar förutsättningarna 
för en integration av service på basnivå och specialistnivå. De självsty-
rande områdenas möjlighet att ordna sådan specialiserad sjukvård som 
inte har fastställts i lag eller som HUS inte ansvarar för enligt organise-
ringsavtalet, ökar förutsättningarna för att tjänsternas tillgänglighet kan 
förbättras.

På basnivå är social- och hälsovården redan integrerad i Helsingfors 
och detta ger möjlighet till kundspecifika servicehelheter, samt också 
att kundorienterat integrera övrig kommunal service. Detta skulle vara 
svårare i en modell med en stor organisatör som geografiskt omfattar 
hela Nyland, och de övriga social- och hälsovårdstjänsterna skulle 
fjärmas från kommunens service i övrigt.

Den föreslagna modellen för specialiserad sjukvård påbjuder även en 
utveckling av arbetsfördelningen och samarbetet mellan HUS och de 
självstyrande områdena i en mer kundorienterad riktning med smidiga-
re integrerade servicekedjor. Arbetsfördelningen mellan Nylands vård-
landskap, Helsingfors stad och HUS behöver inte nödvändigtvis vara li-
kadan överallt, men man ska kunna se till att invånarna behandlas jäm-
likt och att tjänsterna på bas- och specialnivå är funktionella helheter. 
Den presenterade modellen gör det möjligt att ta hänsyn till de olika 
områdenas särdrag bättre än modellen med en enda regional organisa-
tör i Nyland.

I den föreslagna modellen har de självstyrande områdena ett allmänt 
och primärt ansvar för att ordna även specialiserad sjukvård. Detta 
stärker basnivån och skapar förutsättningar för en integration av bas- 
och specialnivåerna. HUS ansvar för att ordna centrala uppgifter inom 
den specialiserade sjukvården föreslås å andra sidan bli bestämt i lag, 
vilket tryggar denna helhet. Vidare kan de självstyrande områdena och 
HUS komma överens om överföring av organisationsansvaret till HUS 
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också för andra uppgifter med ett organiseringsavtal vars kriterier ska 
bestämmas i lag. Ett organiseringsavtal är ett mer flexibelt sätt än lag-
stiftning för att avtala närmare om arbetsfördelning och strukturer.

Ur jämlikhetssynvinkel kommer särskilt sådan integration som administ-
rativt sett inte skulle genomföras i Nyland inom social - och hälsovår-
den att bli föremål för bedömning i Nylands särlösning på samma sätt 
som i resten av Finland. Perspektivet vid bedömningen är emellertid att 
invånarna tillhandahålls service jämlikt och inte att de administrativa 
lösningarna är jämlika. Jämlikheten i tillgången till tjänster inom den 
specialiserade sjukvården förverkligas i den föreslagna modellen så att 
det t.ex. inte finns regionala vårdköer, utan tjänsterna inom den specia-
liserade sjukvården tillhandahålls på lika villkor oberoende av område. 
Den föreslagna lösningen gör det möjligt att på det sätt som konstate-
ras ovan sörja för likabehandling av invånarna och för den funktionella 
helheten av tjänster på bas- och specialnivå.

Den föreslagna lösningen kan anses ha följder som de facto förbättrar 
tillgången på svensk service och dess kvalitet eftersom ett bra befolk-
ningsunderlag bildas av största delen av Nyland med tanke på att sä-
kerställa svenskspråkig service. Strukturen för och organisatörernas 
samarbete inom servicen på svenska ska även i övrigt stärkas för att 
garantera service på svenska med tanke på ordnandet av tjänsterna, 
rekryteringen och resurserna. En större storlek på organisatörer i vård-
branschen gör det möjligt att ordna särskild service bättre än i nuläget.

Enligt den föreslagna Nylandslagen ska HUS ansvara för att ordna 
prehospital akutsjukvård och kan även själv producera denna tjänst. 
Enligt motiveringen till 1 § i lagen om organisering av räddningsväsen-
det är syftet att bevara räddningsväsendets möjligheter, för att trygga 
synergifördelarna, att på motsvarande sätt som nu producera tjänster 
för första insatsen och prehospital akutsjukvård på det sättet som vård-
landskapet bestämmer. Det är emellertid viktigt att förslaget klart ger 
räddningsverket en möjlighet att vara producent av prehospital sjuk-
vård. Staden anser att det är synnerligen viktigt att räddningsverket i 
Helsingfors kan producera tjänster inom prehospital akutsjukvård på 
samma sätt som nu, för att utnyttja synergin mellan akuttjänsterna och 
räddningsväsendet samt för en kostnadseffektiv och lönsam verksam-
het. Detta system har fungerat bra och med anledning av reformen är 
det inte ändamålsenligt att göra ändringar i det.

Den föreslagna särlösningen för systemet för vården och räddningsvä-
sendet i Nyland innehållsmässigt i samma riktning som i landet i övrigt 
och skapar förutsättningar för att genomföra en vårdreform också i Ny-
land. Reformen, om den förverkligas, gör det möjligt att utveckla rädd-
ningsväsendet i en mer enhetlig riktning på riksnivå samt inom olika 
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områden av räddningsverksamheten inom det riksomfattande och regi-
onala samarbetet, och skapar förutsättningar för utveckling av gemen-
samma modeller för informationsledning och informationssystem på 
riksnivå. Den föreslagna ändringen är mer hanterbar och kan genomfö-
ras mer riskfritt än endast ett självstyrande område för Nyland.

Särlösningen för Nyland, som föreslås i propositionsutkastet, är enligt 
stadens åsikt det bäst genomförbara alternativet i en situation där mål-
sättningen enligt regeringsprogrammet är en riksomfattande lösning 
baserad på självstyrande områden.

Bestämmelserna som gäller Nyland stämmer huvudsakligen överens 
med slutrapporten för särlösningen. I den föreslagna 5 § 2 mom. 5 p. 
sägs emellertid att HUS svarar för uppgifterna i social- och hälsovår-
dens beredskapscenter. Denna formulering har tagits in propositionen 
efter att den gemensamma utredningen om en särlösning blev klar. Det 
är oklart om syftet är att koncentrera nya beredskapsuppgifter till HUS 
eller om detta bara är en anteckning som preciserar nuläget. I den se-
naste propositionen om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar 
föreskrivs HUS ansvar för koordinering och lägesbild, men inget ansvar 
för att leda resurserna under undantagsförhållanden. Dessutom står 17 
§ i den föreslagna lagen i strid med motiveringstexten. De lagar som 
det hänvisas till i bestämmelsens detaljerade motivering motsvarar inte 
helt bestämmelsens innehåll och lämnar rum för tolkning.

Ordnande och finansiering av räddningsväsendet

Helsingfors avviker från andra områden inom räddningsväsendet till sin 
verksamhetsmiljö, storlek, befolkningstäthet, demografi och infrastruk-
tur och är hemort för samhällsfunktioner som är kritiska på riksnivå, vil-
ket ställer särskilda krav på räddningsväsendet. Nyckeltalen för 
Helsingfors räddningsväsens område är i fråga om säkerhet, olycks-
skadornas verksamhet och art i nationell toppklass. Särdragen i 
Helsingfors räddningsväsens område och verksamhetens resultat har 
inte beaktats tillräckligt vid beredningen av reformen och de föreslagna 
lagarna.

Lagen om ordnande av räddningsväsendet, ordnandet av tjänster och statens styr-
ning

Genom reformen ökar såväl statens ekonomiska styrning som den 
substantiella styrande makten inom räddningsväsendet väsentligt jäm-
fört med nuläget. Styrinstrument är både de ovan nämnda förhandling-
arna och beredningen av räddningsväsendets riksomfattande mål samt 
bedömning av hur räddningsväsendets tjänster finns att tillgå och hur 
finansieringen räcker till. Även regionförvaltningsverken ska bedöma 
om vårdlandskapens räddningsväsenden är tillräckliga.
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Statens styrningsmakt vid organiseringen av räddningsväsendets tjäns-
ter och fastställandet av räddningsväsendets servicenivå ökar avsevärt 
genom den föreslagna regleringen, särskilt i lagen om ordnande av 
räddningsväsendet.

Enligt den föreslagna 6 § ska man vid beslut om räddningsväsendets 
servicenivå bestämma verksamhetens mål, tillgängliga resurser, de 
tjänster som produceras och servicenivån. När beslutet om serviceni-
vån fattas ska även de i 8 § avsedda riksomfattande strategiska målen 
som fastställts av statsrådet iakttas. När det gäller räddningsverksam-
heten kan staten, enligt 8 § och dess motivering, ställa mål för till ex-
empel produktiviteten och kostnadseffektiviteten i räddningsväsendet, 
verksamhetsberedskapen, jour- och reservarrangemang, arbetstidsför-
valtningen samt riskbaserade arbetsflöden.

Staden anser att den reglering som föreslås i 8 § i propositionen är allt-
för detaljerad. Med statlig styrning kan man inte på det sätt som fö-
reslås ingripa i frågor som gäller arbetsgivarens befogenheter om att 
avsluta tjänsteförhållanden eller frågor som ska avtalas kollektivt. Det 
bör också noteras att inom räddningssektorn är arbetstidsmodeller, lö-
ner och tillgång till personal kopplade till varandra, och en sådan detal-
jerad styrning av exempelvis arbetstidsmodeller som föreslås kan leda 
till allvarliga problem med tillgången på personal.

Staden konstaterar att innehållet i 3 § i lagen stämmer överens med 28 
§ i den gällande räddningslagen och statsstyrningen i denna paragraf 
tillsvidare i praktiken har inneburit det bindande mål som inrikesministe-
riet ställt för beredskapstid inom räddningsväsendet. Det har varit ett 
problem att det bindande målet för beredskapstid och dess anvisning 
inte identifierar olika typer av olyckor eller deras skademekanismer, ut-
an förenklar sättet att mäta räddningsverksamhetens genomslagskraft. 
För en stor del av räddningsverksamhetens uppgifter är verksamhets-
beredskapen de facto inte av väsentlig betydelse för räddningsverk-
samhetens totala effekt. Vidare står det bindande mål som nu ställts för 
beredskapen i strid med utvecklingen av räddningsväsendets produkti-
vitet. Den föreslagna 3 § och den gällande tolkningen av 28 § i rädd-
ningslagen om räddningsväsendets beredskap innebär i praktiken be-
tydande utvidgningar av räddningsväsendets servicenätverk såväl i 
Helsingfors som i flera andra vårdlandskap. Dessa utvidgningar kom-
mer att öka räddningsväsendets kostnader och försämra verksamhe-
tens produktivitet, vilket i sin tur står i strid med det produktivitetsmål 
som nämns i 8 § i lagen om ordnande av social - och hälsovård och 
som uppställts för hela reformen.

Staden konstaterar att även om reformen och den föreslagna regle-
ringen av statens styrning å ena sidan ökar möjligheterna att utveckla 
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räddningsväsendet i en enhetlig riktning på nationell nivå, försämrar de 
å andra sidan avsevärt Helsingfors räddningsväsens behörighet att 
ordna och producera räddningstjänster och minskar möjligheterna att 
besluta om räddningsväsendets servicenivå med beaktande av de lo-
kala förhållandena. Reformen försvagar också stadens möjligheter att 
ordna och utveckla service med hänsyn till faktiska sannolikheter för 
olyckor och skador, och som en helhet, på det lokalt mest ändamålsen-
liga, effektiva och produktiva sättet med hänsyn till skattemedlen. De 
föreslagna bestämmelserna ger inte plats för strategiska val på land-
skapsnivå och inte tillräckligt med svängrum för de autonoma vård-
landskapen att ordna räddningstjänsterna. Det är väsentligt att varje 
vårdlandskap samt Helsingfors får tillräckligt med faktiska befogenheter 
att ordna räddningstjänsterna.

Utöver det som nämns ovan konstaterar staden att propositionen bör 
preciseras för de kostnader som orsakas av centraliserade uppgifter 
avsedda i 5 §. Enligt propositionens motivering ska varje vårdlandskap 
svara för finansieringen av dess centraliserade uppgifter. Det förblir 
oklart hur finansieringsmekanismen fungerar mellan vårdlandskapen 
på denna punkt. Det finns risk för att ett enskilt räddningsområde måste 
bära en större lokal beredningskostnad för centraliserade tjänster, vil-
ket försvagar vårdlandskapets möjligheter att täcka kostnaderna för 
räddningsväsendet i övrigt. Dessutom är det viktigt att man inte genom 
en centralisering av funktionerna begränsar Helsingfors räddningsvä-
sens förutsättningar att reservera sig för undantagstillstånd och bety-
dande störningar under normala förhållanden.

Staden anser att det nationella centret för lägesbild och ledning bäst 
placeras i Helsingfors, eftersom Helsingfors räddningsverk har den be-
redskap som förutsätts redan nu. Placeringen understöds dessutom av 
att centrala statliga myndigheter finns i Helsingfors, med vilka det är 
väsentligt att samarbeta med i en kris. Det är också mest ändamålsen-
ligt att samla specialresurser som tillämpas i det internationella rädd-
ningsarbetet (bl.a. vid översvämningar, skogsbränder, CBRNE, even-
tuellt oljebekämpning till havs) på ett eller flera vårdlandskaps ansvar. 
Med tanke på logistiken är det ändamålsenligt att placera funktionerna 
på områden där man effektivt kan nyttja hamnar och flygplatser. I prak-
tiken betyder detta, utöver Helsingfors, Västra Nyland, Egentliga Fin-
land och vårdlandskapen Vanda–Kervo samt Birkaland vad gäller flyg-
platser.

Finansiering av räddningsväsendet

Finansieringen av räddningsväsendet ska basera sig på kalkylmässiga 
kostnader utgående från folkmängd (65 %), befolkningstäthet (5 %) och 
riskfaktorer (30 %). Enligt Helsingfors stads åsikt är de föreslagna fak-
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torerna utgående från befolkningsmängd och -täthet motiverade, men 
de är för lågt viktade. I kriterierna för bestämmande bör större vikt läg-
gas vid invånarantalet och befolkningstätheten och i riskkoefficienten 
bör Helsingfors särdrag beaktas i högre grad än nu, såsom den kraftiga 
befolkningstillväxten, de trafikutmaningar som den täta stadsstrukturen 
medför, pendlingen samt belastningen på räddningsväsendet på grund 
av invandring, segregering, utslagning och rusmedel som är större än i 
resten av landet. Dessutom ska man beakta Helsingfors övriga särdrag 
och de exceptionella riskerna i området. I landets huvudstad finns funk-
tioner som är livsviktiga för det finländska samhället och näringslivet 
samt kritisk infrastruktur, tjänster och funktioner. Nu har man bedömt 
att riskfaktorn för Helsingfors är landets lägsta, vilket leder till ett kal-
kylmässigt avdrag på 0,86 miljoner euro för räddningsväsendet. Avdra-
get är inte motiverat med hänsyn till stadens särdrag.

Vid justeringen av vårdlandskapens finansieringsnivå för följande rä-
kenskapsår beaktas inte det ökade servicebehovet när det gäller rädd-
ningsväsendets uppgifter på förhand såsom för social- och hälsovår-
den. På denna punkt tar propositionen inte hänsyn till det starka tryck 
som det ökade servicebehovet i Helsingfors och på andra håll i landet 
under de kommande åren utsätts för och inte heller beaktas de extra 
kostnader som orsakas av reformen eller av utvecklingen i övrigt. Även 
om en statlig finansiering av räddningsväsendet i och för sig möjliggör 
en effektivare genomföring av nationella reformer, är finansieringsun-
derlaget för räddningsväsendet nationellt på en för låg nivå. Den finan-
sieringsmodell som föreslagits Helsingfors räddningsverks område 
äventyrar en lönsam organisering av räddningsväsendets tjänster.

Eftersom finansieringen av vårdlandskapens räddningsverksamhet inte 
bedöms på förhand per landskap utan på riksnivå, så beaktar inte den 
föreslagna förhandlings- och finansieringsmekanismen det enskilda 
vårdlandskapets behov tillräckligt. Enligt stadens uppfattning är detta 
en väsentlig försämring av det rådande läget.

Vidare konstaterar staden att den föreslagna s.k. tilläggsfinansierings-
mekanismen, alltså en möjlighet att ansöka om finansiering för att ord-
na räddningstjänster i samband med grundläggande rättigheter som 
avses i grundlagen inte anger exakt för vilket ändamål tilläggsfinansie-
ringen de facto är möjlig. I detta avseende bör motiveringen till försla-
get preciseras. Staden anser att tilläggsfinansieringsmekanismen inte 
gör det möjligt att snabbt få hjälp eller skapar förutsättningar för detta 
då man beaktar bl.a. tiden för att få tillgång till räddningspersonal och 
för introduktion av dem samt för att söka om tilläggsfinansiering.
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Genom propositionen begränsas vårdlandskapens möjlighet att hante-
ra sin ekonomi betydligt, eftersom inrikesministeriet t.ex. kan förkasta 
en del av vårdlandskapets investeringsplan för räddningsväsendet.

Överföring av skolkuratorer och skolpsykologer till social- och hälsovårdsväsendet

Staden förhåller sig negativt till en överföring av kurators- och psyko-
loguppgifter inom elevvården till vårdlandskapen, i Helsingfors till soci-
al- och hälsovårdssektorn.

I lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) bestäms det att 
elevhälsan ska utgå från förebyggande gemensamt arbete där alla är 
delaktiga. Det väsentliga i elevvårdsproffsens, dvs. psykologernas och 
kuratorernas, yrke är ett gemensamt arbete på skolnivå i samarbete 
med personal, barn och unga samt intressentgrupper. Det är centralt 
för psykologernas och kuratorernas arbete att stötta och förebygga väl-
befinnande i hela läroinrättningen med utgångspunkt i att stödja läran-
de och tillväxt, att öka tryggheten samt att bedriva ett multiprofessio-
nellt samarbete som en del av hela gemenskapen.

När psykologer och kuratorer ingår i samma arbetsgemenskap med lä-
rarna stärker detta skolans interna expertis och förbättrar elevvårds-
personalens insikter i skolans gemenskap. Dessutom ökar undervis-
ningspersonalens kännedom om elevvården genom konsultation, vilket 
stöder elevvårdens effektivitet. När elevvårdspersonalen ingår i skol-
gemenskapen är tröskeln lägre för eleverna att söka sig till denna ser-
vice, eftersom medarbetarna är bekanta för eleverna. Det är ibland 
mycket utmanande att få de mest utsatta barnen och unga till externa 
tjänster, men att besöka skolans egna medarbetare upplevs som en 
naturlig del av skolarbetet och studierna.

Inom social- och hälsovården poängteras individuellt arbete med kun-
derna, och en flyttning till social- och hälsovårdssektorn kan försvåra 
psykologernas och kuratorernas gemensamma och förebyggande ar-
bete i skolor och läroinrättningar. Ett preventivt och gemensamt arbete 
gör det möjligt att ta itu med elevernas svårigheter i ett tidigt skede, in-
nan de blir mer komplicerade.

I regeringens proposition föreslås att arbetsuppgifterna för kuratorer 
och psykologer ändras. Mer arbetstid ska användas för individuell vård 
och kuratorerna ska även delta i bedömningen av servicebehovet. Den 
föreslagna ändringen medför även andra uppgifter för psykologer och 
kuratorer än de som utförs i skolan. Detta minskar det arbete som psy-
kologer och kuratorer utför i skolor och läroinrättningar.

I Helsingfors är det också viktigt att fokusera på hur man ordnar den 
svenskspråkiga elevvården. Inom fostrans- och utbildningssektorn har 
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man egen verksamhet för service på svenska, vilket inte är fallet i soci-
al- och hälsovårdssektorn. Detta har gjort det möjligt att ordna äkta två-
språkig service inom elevvården i Helsingfors stad. Den föreslagna 
ändringen innehåller en stor risk för att denna service inte längre kan 
erbjudas likvärdigt på svenska jämfört med service på finska.

I Helsingfors finns det i dag starka och funktionella strukturer för led-
ning av elevvårdsarbetet på ett integrerat sätt så att dels skolpsykolo-
ger och -kuratorer, dels rektorernas chefer arbetar i par och styr verk-
samheten för elevvårdsgrupperna i skolorna. Om skolpsykologerna och 
-kuratorerna överförs till en annan organisation leder till att denna 
struktur raseras.

Faktabaserat ledarskap och integration av informationen

Staden anser att det är kritiskt med tanke på att nå reformens målsätt-
ningar att man genom reformen påbjuder faktabaserat ledarskap och 
en integration av informationen. En betydande del av hindren är icke-
administrativa och de skulle kunna lösas med rätt enkla och snabba 
ändringar av lagstiftningen, vilket skulle bidra med märkbara synergief-
fekter och kostnadseffektivitet. En av de största reformerna inom soci-
al- och hälsovården i Nyland är införandet av klient- och patientdatasy-
stemet Apotti, som är världens första datasystem som kombinerar so-
cial- och hälsovård. Oy Apotti Ab ägs av HUS, Helsingfors, Vanda, 
Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby, Lovisa, Ingå och Sjundeå. Dessa 
har åtagit sig att införa systemet, och reformen får inte på något sätt 
äventyra det. Tvärtom bör reformen göra det möjligt att på ett omfat-
tande sätt införa Apotti i alla fem regioner i Nyland. Om man inte ge-
nom reformen kan garantera en enhetlig lösning för ett klient- och pati-
entdatasystem för hela Nyland, bör man på området bilda ett system 
som sömlöst passar ihop med datasystemet inom HUS, som ansvarar 
för den specialiserade sjukvården, vid behov genom upphandling av ett 
gemensamt klient- och patientdatasystem för Nylands område. I Apotti 
sammanförs verksamhetssätten för och anteckningen av klient- och pa-
tientarbetet samt inkluderas gemensamma metoder för att bedöma si-
tuationen, beslutsfattande, uppföljning av servicen och mätning av kon-
sekvenser. Via Apotti får medborgarna tillgång till den moderna och 
enkla kundportalen Maisa, där medborgarna kan sköta alla sina social- 
och hälsovårdsärenden. Dessutom vore det motiverat att man i vårdre-
formen skapar ett klart riksomfattande sätt för gå vidare med harmoni-
seringen av datasystemen.

Stadsfullmäktige justerade protokollet omedelbart vad detta ärende be-
träffar.

Behandling
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Ledamoten Sanna Vesikansa understödd av ledamoten Reetta Vanha-
nen föreslog att grundförslaget från föredraganden i stadsstyrelsen 
återinförs och att styckena 72–78 om överföring av skolkuratorer och 
skolpsykologer till social- och hälsovårdsväsendet ersätts i utlåtandet 
med följande:

”Staden förhåller sig positivt till en överföring av kurators- och psyko-
loguppgifter inom elevhälsan till vårdlandskapen, i Helsingfors till soci-
al- och hälsovårdssektorn. Överföringen skulle bättre än nu garantera 
att särskilt barn och ungdomar som behöver stöd och som har symtom 
på psykisk ohälsa får service i rätt tid. Ändringen skulle underlätta arbe-
tet med att leda elevhälsotjänsterna (skol- och studerandehälsovården 
samt kurators- och psykologtjänsterna) som en helhet. Gemensamma 
verksamhetsmodeller och metoder skulle kunna tas i bruk smidigare än 
för tillfället, och informationsöverföringen mellan olika professionella 
skulle förbättras. Exempelvis skulle det vara möjligt att smidigare än nu 
göra den psykiatriska vården till en del av barnens och ungdomarnas 
vardagliga omgivning. Ändringen skulle också göra det möjligt att stär-
ka kuratorernas och psykologernas yrkeskunnande och kompetensut-
veckling, när arbetet utförs i intensivare samarbete med andra social- 
och hälsovårdsproffs.

Kopplingen av kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan till skol- 
och läroanstaltsgemenskaperna och genomförandet av en generellt in-
riktad elevhälsa kan säkerställas trots att de anställda administrativt är 
placerade i social- och hälsovårdssektorn. En förläggning av elevhälso-
tjänsterna i sin helhet till vårdlandskapen gör det också möjligt att stär-
ka och utveckla den generellt inriktade elevhälsan som en enda hel-
het."

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Sanna Vesikansas motförslag

Ja-röster: 51
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Ab-
dirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koski-
nen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Dani Niskanen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti 
Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille 
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Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Jo-
hanna Sydänmaa, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ul-
la-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, 
Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 34
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi 
Chydenius, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Jo-
hanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Nasima Razmyar, Satu Silvo, Anni Sin-
nemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Inga Nyholm, kontaktchef, telefon: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Lausuntopyyntö 15.6.2020
2 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, asian tausta ja valmistelu
3 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, esityksen pääasiallinen sisältö
4 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, keskeiset ehdotukset
5 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, asetusluonnokset
6 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, digitalisaatio ja tiedonhallinta sote-

uudistuksessa
7 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, kuntien rahoitus
8 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, lakiehdotukset

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet

Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, bered-
ning eller verkställighet

Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministe-
riet har den 15 juni 2020 begärt utlåtande (VN/8871/2019) om utkastet 
till regeringens proposition till lagstiftning om reformerna av social- och 
hälsovården samt ordnandet av räddningsväsendet och om inrättandet 
av landskap (bilagorna 1–8). Utlåtandet ska överlämnas till social- och 
hälsovårdsministeriet senast kl. 16 den 25 september 2020.

I enlighet med programmet för statsminister Sanna Marins regering ge-
nomförs en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet i 
Finland och landskapen inrättas. I enlighet med regeringsprogrammet 
syftar reformen till att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga li-
ka och goda social- och hälsovårdstjänster för alla finländare, förbättra 
tillgången till tjänster och deras nåbarhet, trygga tillgången på kvalifice-
rad arbetskraft, ta itu med de utmaningar som samhälleliga förändring-
ar medför samt minska kostnadsökningen.

Enligt propositionsutkastet ska det inrättas 21 vårdlandskap i Finland, 
till de vilka uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsvä-
sendet som kommunerna i nuläget ansvarar för ska överföras. I Nyland 
avviker ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddnings-
väsendet från det övriga landet på så sätt att Helsingfors stad utöver de 
fyra vårdlandskapen Nyland ska ansvara för att ordna uppgifterna. 
Dessutom ska HUS-landskapssammanslutningen ansvara för att ordna 
hälso- och sjukvård på det sätt som föreskrivs i lag och i organiserings-
avtalet för HUS-landskapssammanslutningen.

Det förblir kommunernas uppgift att främja välbefinnande och hälsa, 
men främjandet ska utföras i samarbete med landskapen. Miljö- och 
hälsoskyddet ska fortsättningsvis vara kommunernas uppgift. Kuratorer 
och psykologer inom elevvården ska överföras till vårdlandskapen.

Följande lagförslag är centrala med tanke på inrättandet av landskap 
och deras verksamhet:

- lagen om ordnande av social- och hälsovård

- lagen om organisering av räddningsväsendet

- lagen om vårdlandskap

- lagen om vårdlandskapsstrukturen

- lagen om ordnande av social- och hälsovården samt räddningsvä-
sendet i Nyland
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- lagen om införande av reformen

- lagen om vårdlandskapens finansiering.

Dessutom innehåller propositionen förslag till ändring av lagstiftningen 
om kommunernas statsandelar, skattelagstiftningen, lagstiftningen om 
vårdlandskapens personal samt vissa lagar som gäller den allmänna 
förvaltningen. Lagförslaget består av sammanlagt 48 lagar och lagänd-
ringar.

I lagen om ordnande av social- och hälsovård samlas service inom so-
cial- och hälsovården både på basnivå och på specialistnivå på vård-
landskapens ansvar. En integrering av ansvaret för att ordna och finan-
siera servicen i vårdlandskap anses vara en av de centrala metoderna 
för att nå reformens målsättningar.

I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs även om fem 
samarbetsområden för social- och hälsovården, och vårdlandskapen 
som hör till dessa ska avtala om arbetsfördelningen, samarbetet och in-
tegrationen av de ärenden som närmare bestäms i lag. Dessutom före-
skrivs att tvåspråkiga vårdlandskap åläggs att avtala om ömsesidigt 
samarbete och arbetsfördelning vid tillhandahållandet av social- och 
hälsovårdstjänster på svenska.

Vårdlandskapen i Nyland och Helsingfors stad har det primära ansvaret 
för att ordna social- och hälsovård, men HUS-
landskapssammanslutningen har det lagstadgade ansvaret för att ord-
na specialiserad sjukvård samt uppgifter som hänför sig till universi-
tetssjukhuset.

Genom förslagen förstärks vårdlandskapets ansvar för att ordna social- 
och hälsovård samt preciseras hur man tillämpar köptjänster och hyrd 
arbetskraft. I propositionen föreskrivs närmare om vårdlandskapens or-
ganiseringsansvar och mera skarpt avgränsat om möjligheterna att 
skaffa social- och hälsovårdstjänster av en privat tjänsteproducent 
samt om hyrd arbetskraft.

I införandelagen föreslås bestämmelser om att sådana avtal om köpta 
tjänster som överförs till vårdlandskapet och som strider mot de be-
stämmelser om organiseringsansvar och köpta tjänster som föreslås i 
lagen om ordnande av social- och hälsovård är ogiltiga, om ett avtal in-
te kan ändras så att det blir lagenligt. Risken för ogiltighet har ansetts 
gälla närmast stora helheter som utkontrakteras.

Reformen av räddningsväsendet syftar till att uppnå mer enhetliga 
räddningstjänster med riksomfattande effektivitet. Enligt propositionsut-
kastet ska vårdlandskapen och Helsingfors stad i framtiden ansvara för 
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att organisera räddningsväsendet samt även social- och hälsovården 
på sitt område. Räddningsväsendet ska dock i framtiden vara en sepa-
rat sektor parallellt med social- och hälsovården.

Genom reformen stärks den statliga ledningen i räddningsväsendet. En 
starkare nationell styrning förbättrar produktionen av mer harmonisera-
de och därmed jämlika räddningstjänster i hela landet. Målet är också 
att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande 
system.

Lagen om vårdlandskap ger vårdlandskapen en möjlighet att organise-
ra sin förvaltning enligt lokala omständigheter på samma sätt som 
kommunallagen. Det föreslås inte att man separerar ordnandet och 
produktionen av lagstadgade social- och hälsovårdstjänster.

Ett vårdlandskaps lagstadgade organ är vårdlandskapsfullmäktige och 
landskapsstyrelsen samt revisionsnämnden. I tvåspråkiga vårdland-
skap ska det finnas en nationalspråksnämnd.

Vårdlandskapet ska organisera de uppgifter som åligger det enligt lag, 
till vilka hör social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vård-
landskapet kan dessutom inom sitt område åta sig att sköta uppgifter 
som stöder dess lagstadgade uppgifter, så det har ett lagstadgat all-
mänt verksamhaetsområde. Vårdlandskapet får inom sitt område be-
driva affärsverksamhet med låg risk som stöder genomförandet av 
dess lagstadgade uppgifter.

Vårdlandskap kan med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans. 
En vårdlandskapssammanslutning kan endast utföra uppgifter för att 
producera stödtjänster och organiseringsansvaret för en lagstadgad 
uppgift kan inte överföras på den. Vårdlandskapet och kommunerna i 
dess område ska för varje fullmäktigeperiod förhandla om samarbetet, 
målen och arbetsfördelningen vid skötseln av deras uppgifter.

Vårdlandskapens verksamhet ska primärt finansieras med statliga me-
del och delvis med klientavgifter som servicetagarna ska betala. Finan-
sieringen regleras genom lagen om vårdlandskapens finansiering.

Grunden för finansieringen av vårdlandskapen utgörs av de kostnader 
för uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som 
överförs från kommunerna. Inkomster och kostnader till ett belopp på 
ca 19,1 miljarder euro i 2020 års nivå ska överföras från kommunerna 
för finansiering av vårdlandskapens verksamhet. Kommunernas in-
komster och kostnader överförs lika mycket över hela landet, medan 
skillnaderna mellan kommunerna i princip kan vara stora. Förändringar 
i kommunernas finansiella resurser ska dock jämnas ut inom statsan-
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delssystemet för kommunal basservice, i vilket skapas olika element för 
utjämning.

Vårdlandskapens finansieringsbas höjs årligen enligt en kalkylerad ök-
ning av servicebehovet och kostnadsnivån. I kostnadsnivån beaktas 
eventuella ändringar i uppgifterna och dessutom justeras finansie-
ringsnivån i efterhand så att de kalkylerade kostnaderna inte skiljer sig 
från de faktiska kostnaderna i vårdlandskapet.

Vårdlandskapens finansiering är allmän icke-öronmärkt finansiering 
och fördelas mellan vårdlandskapen på basis av kalkylerade faktorer 
som beskriver servicebehovet och omgivningsfaktorerna för uppgifter-
na inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom 
bestäms en del av finansieringen enligt invånarunderlaget och enligt ett 
kriterium för främjande av välfärd och hälsa. I utlåtandena ber man 
bland annat att särskilt uppmärksamma och ge utlåtande om hur finan-
sieringslösningens olika definitionsfaktorer svarar på finansieringsbe-
hovet av vårdlandskapens lagstadgade uppgifter. Vårdlandskapens 
kalkylerade finansieringsmodell granskas på nytt på grundval av re-
sponsen i utlåtandena.

Kommunala skatteintäkter överförs till staten för att finansiera landska-
pens verksamhet. Överföringen sker genom att minska kommunernas 
statsandelar, kompensationerna för skatteförluster, kommunernas an-
del av samfundsskatteintäkterna samt kommunalskatten. Genom be-
skattningen överförs cirka 12,7 miljarder euro (12,1 miljarder euro från 
förvärvsinkomstbeskattningen, 0,6 miljarder euro i samfundsskatter).

En del av kommunalskatten överförs till landskapens finansiering ge-
nom en jämnstor sänkning av kommunernas inkomstskattesatser, som 
i detta skede av beredningen beräknas vara 12,63 procentenheter. 
Genom en lika stor sänkning av kommunernas inkomstskattesatser och 
en motsvarande höjning av statsbeskattningen säkerställs att kommu-
ninvånarnas beskattning i stort sett förblir oförändrad. Också skillna-
derna i skattesatserna mellan kommunerna bibehålls.

Det föreslås att statens möjligheter att styra organiseringen av social- 
och hälsovården samt räddningsväsendet ska stärkas. Statsrådet fast-
ställer vart fjärde år de nationella strategiska målen för social- och häl-
sovården samt räddningsväsendet. I de riksomfattande målen ingår de 
mål som statsrådet uppställt för de offentliga finanserna. Den strategis-
ka måluppfyllelsen ska följas upp årligen och ändras enligt behov.

Som en del av den riksomfattande styrningen ska ministerierna årligen 
förhandla med varje vårdlandskap. Vid förhandlingarna ska man följa 
upp, bedöma och styra ordnandet av de tjänster som vårdlandskapet 
ansvarar för. Vid förhandlingarna får man också information för bered-
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ningen och uppföljningen av statens budget och av planen för den of-
fentliga ekonomin. Syftet med de årliga förhandlingarna och den övriga 
statliga styrningen är en interaktiv och kontinuerlig styrprocess.

Som en del av vårdlanskapens verksamhet och ekonomistyrning ska 
ministerierna även styra vårdlandskapens investeringar. Statsrådet ska 
på förslag av finansministeriet fastställa en fullmakt för vårdlandskapen 
att för varje räkenskapsperiod uppta långfristiga lån för att finansiera 
investeringar. Social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet 
ska besluta om godkännande av vårdlandskapens investeringar med 
beaktande av statsrådets beslut om fullmakt för vårdlandskapet att ta 
lån genom att godkänna investeringsplanen för varje vårdlandskap.

Ministerierna ska årligen förhandla också med social- och hälsovår-
dens varje samarbetsområde. Dessutom kan statsrådet under vissa 
förutsättningar som föreskrivs i lag besluta om innehållet i ett samar-
betsavtal mellan social- och hälsovårdens samarbetsområden och 
samarbetsavtal mellan tvåspråkiga vårdlandskapen i situationer som 
har ett direkt samband med att ordna social- och hälsovård.

Den personal som är anställd inom den kommunala social- och hälso-
vården och räddningsväsendet övergår, med undantag av den perso-
nal som är anställd hos Helsingfors stad, i anställning hos vårdland-
skapen i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Dessutom 
överförs kuratorer och psykologer inom det kommunala utbildningsvä-
sendets elevvård till vårdlandskapen. Personalen inom HNS-
sjukvårdsdistriktet överförs till HUS-landskapssammanslutningen.

Den åldrande befolkningen försvagar den offentliga ekonomins in-
komstbas och ökar samtidigt behovet av vårdtjänster. Den minskade 
mängden folk i arbetsför ålder är en allt större utmaning. Syftet med 
vårdreformen är att bromsa ökningen av kostnader.

Regeringens propositionsutkast tar hänsyn till de tidigare villkor som 
grundlagsutskottet ställde för att finansieringen av vårdlandskapen ska 
trygga de mänskliga rättigheterna. Vårdlandskapens finansiering är 
allmän icke-öronmärkt finansiering, vilket gör det möjligt för vårdland-
skapen att allokera finansieringen enligt vårdbehoven.

Vid förhandsgranskningen av finansieringen beaktas invånarnas ser-
vicebehov nästan till sitt fulla belopp (till 80 procent) samt den progno-
stiserade ökningen av kostnadsnivån. Finansieringen justeras i efter-
hand utifrån de faktiska kostnaderna på riksnivå.

Centralt tidsschema för reformen:

- Lagarna till riksdagen i slutet av 2020.
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- De lagar som hör till propositionen träder huvudsakligen i kraft från 
och med ingången av år 2023.

- Lagen om införande av reformen träder i kraft den 1 juli 2021. Lagen 
om vårdlandskap tillämpas delvis omedelbart på vårdlandskapens 
verksamhet.

- Vårdlandskapen inrättas med stöd av lag och de ska inleda sin verk-
samhet genast när lagen stadfästs år 2021. HUS-
landskapssammanslutningen inrättas 2022 genom ett grundavtal som 
godkänts av vårdlandskapsfullmäktige i Nyland och Helsingfors stads-
fullmäktige. Innan vårdlandskapsfullmäktige och -styrelser har valts, 
ska temporära beredningsorgan ansvara för dessas verksamhet.

- Ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt 
övriga särskilt föreskrivna tjänster och uppgifter överförs på vårdland-
skapen vid ingången av 2023.

Det första landskapsvalet förrättas 23 januari 2022 på andra orter än i 
Helsingfors.

De viktigaste förändringarna i landskapsförvaltningen jämfört med lag-
förslaget under föregående period:

- Vårdlandskapet har begränsad allmän befogenhet och dess uppgift är 
att ordna social- och hälsovård samt räddningsväsendet.

- Ingen lagstadgad skillnad på ordnare och producent av social- och 
hälsovårdstjänster.

- En vårdlandskapssammanslutning är möjlig för vissa stödtjänster.

- Uppgifter inom miljö- och hälsoskydd överförs inte till vårdlandskapen.

Främjande av hälsa och välfärd ska fortfarande vara en uppgift både 
för kommun och för landskap; i kommunernas statsandelar föreslås en 
tilläggsdel för främjande av välfärd och hälsa på 100 miljoner euro.

- En privat serviceproducent kan bedöma servicebehovet, men inte fat-
ta myndighetsbeslut.

- Inköpsproducenten måste ha egen produktion.

- Subdelegering är möjlig endast för kompletterande tjänster.

Begäran om utlåtande besvaras i den elektroniska remisstjänsten. För 
utlåtandet ställs riktade frågor som kan motiveras. Begäran om utlåtan-
de är omfattande och indelad i olika delar enligt ämneshelhet. Alterna-
tivt kan respondenten ge ett öppet utlåtande. Från Helsingfors perspek-
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tiv är det mer ändamålsenligt att ge ett öppet utlåtande än att svara på 
de riktade frågorna i remissen.

Riktlinjerna i utlåtandena som gäller lagstiftningen för en reform av ord-
nandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet samt inrät-
tandet av landskap är principiella och särskilt betydelsefulla. Därför är 
det motiverat att stadsfullmäktige behandlar ärendet i form av princip-
beslut. För att den av ministerierna bestämda fristen ska kunna iakttas 
måste stadsfullmäktige fatta principbeslutet vid sammanträdet 
23.9.2020. Därefter samlas stadsstyrelsen för ett extraordinärt sam-
manträde och beslutar om stadens utlåtande i enlighet med stadsfull-
mäktiges principbeslut. Enligt förvaltningsstadgan är det stadsstyrelsen 
som ger stadens utlåtanden.

Beslutsförslaget grundar sig på utlåtanden från social- och hälsovårds-
nämnden 1.9.2020 och räddningsnämnden 18.8.2020. Vissa formule-
ringar har ändrats och texten har sammanställts och upprepningar har 
undvikits.

Fostrans- och utbildningsnämnden understöder inte i sitt utlåtande 
11.8.2020 förslaget att överföra uppgifterna för elevvårdens skolkurato-
rer och skolpsykologer till vårdlandskapen. Nämnden anser att då elev-
vården bevaras som en basservice inom kommunens bildningsväsen 
stöder det samhörigheten samt elevvårdsarbetet i skolor och läroan-
stalter, stärker elevernas och studerandenas välfärd och att tidigt ingri-
pa i eventuella problem. Nämnden anser ytterligare att det inte i fort-
sättningen kan erbjudas service på svenska på ett likvärdigt sätt i för-
hållande till service på finska.

I beslutsförslaget har man anammat social- och hälsovårdsnämndens 
positiva inställning till överföringen av skolkuratorernas och psykolo-
gernas uppgifter eftersom det är viktigt att elevvården som en helhet 
placeras i vårdlandskapen på riksnivå och därmed möjliggör en ge-
menskaplig förstärkning av elevvården och en övergripande utveckling. 
Ändringen bidrar till att individuellt erbjuda service åt dem som behöver 
särskilt stöd och barn med mentala symtom i rätt tid och med beaktan-
de av de språkliga rättigheterna. I reformen placeras kuratorer och 
psykologer dessutom i ett tätt professionellt samarbete med övrig yr-
kespersonal inom social- och hälsovårdsbranschen.

Nämndernas utlåtanden ingår i sin helhet i beslutshistorien.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning och rättstjänst har 
tillsammans berett ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, telefon: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Lausuntopyyntö 15.6.2020
2 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, asian tausta ja valmistelu
3 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, esityksen pääasiallinen sisältö
4 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, keskeiset ehdotukset
5 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, asetusluonnokset
6 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, digitalisaatio ja tiedonhallinta sote-

uudistuksessa
7 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, kuntien rahoitus
8 Lausuntopyyntö 15.6.2020, liite, lakiehdotukset

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet

Förslagstext
Förbud mot sökande av ändring, bered-
ning eller verkställighet

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Fostrans- och utbildningsnämnden
Räddningsnämnden
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 519

HEL 2020-007924 T 03 00 00

VN/8871/2019

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto tekee seuraavan periaatepäätöksen sosiaali- ja 
terveysministeriölle annettavasta lausunnosta hallituksen esitysluon-
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noksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi 
lainsäädännöksi:  

Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomen historian suurin hal-
linnonuudistus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallinto-
järjestelmää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin keskeisesti erity-
isesti kuntiin sekä kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnoilla nyt oleva 
hallituksen esitysluonnos poikkeaa jossain määrin aiempien halli-
tuskausien esityksistä. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen uuden hal-
linnontason eli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen pal-
velujen järjestämisestä vastaavan itsehallinnollisen tason (sote-
maakunnat) muodostaminen. Maakuntien perustamisessa on kyse ko-
konaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on monen tyyppisiä, 
mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaikutuksia. On epäto-
dennäköistä, että uudistukselle asetetut tavoitteet esimerkiksi kustan-
nusten kasvun hillinnästä tulevat toteutumaan. 

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan muodos-
taminen on edelleen käytännössä mahdotonta. Kokonaiskuvan muod-
ostaminen myös pelastustointa koskevista muutoksista on erittäin vai-
keaa, sillä pelastuslakiin ehdotettavat muutokset eivät sisälly lausutta-
vana olevaan esitysluonnokseen. Pelastustoimen järjestämistä koske-
vat muutokset pelastuslakiin tulisikin käsitellä samanaikaisesti muiden 
sote-maakuntia koskevien lakiehdotusten kanssa. 

Uudistuksen merkitys ja suuruusluokka huomioon ottaen olisi ollut en-
siarvoisen tärkeää, että valtioneuvosto olisi tarjonnut kunnille ja muille 
keskeisille sidosryhmille tosiasiallisen mahdollisuuden osallistua uu-
distusta koskevaan valmisteluun. Tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan 
ole ollut, lukuun ottamatta syksyllä 2019 valmisteltua selvitystä Uu-
denmaan erillisratkaisuksi.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi itsehallintoalueille vä-
hemmän tehtäviä kuin viime hallituskaudella, mikä samoin kuin Uu-
denmaan erillisratkaisu, pienentää uudistuksen toteutumisen riskejä. 
Erillisratkaisun sisällyttäminen ehdotukseen merkitsee myös, että uu-
distuksen vaikutukset järjestämisen osalta ovat Helsingin kaupungille 
aivan erilaiset kuin muille kunnille. Erillisratkaisussa Helsinki vastaa so-
te-palvelujen järjestämisestä jatkossakin, mitä on pidettävä myöntei-
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senä. Samoin sote-maakuntien toimialan rajaamista on pidettävä 
myönteisenä. 

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos ja samalla suurin ongelma liittyy peruskunnan rahoitusmalliin esitet-
tyihin muutoksiin. Helsingille lakiesityksen mukaan tuleva sote-rahoitus 
on kohtuuttoman niukka eikä se ota metropolialueen keskuskaupungin 
sosiaalisten ja terveydellisten erityisongelmien moninaisuutta ja laajuut-
ta huomioon. Tältä osin kaupunki pitää välttämättömänä, että sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta tar-
kastellaan ja muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä. Lisäksi ehdotet-
tua kuntien tasausvähennysrajaa tulee madaltaa ehdotetusta tasosta ja 
kiinteistöveropohja tulee irrottaa veropohjan tasausjärjestelmästä. So-
te-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmekanismit 
tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotantoon tar-
koitettua valtionosuusjärjestelmää. Samoin kuntien yhteisöveropohjasta 
leikattava taso tulee määrittää euromääräisenä ja selvästi lakiesityk-
sessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. Pelastustoi-
men rahoituksen määräytymisen osalta ehdotetut asukasmäärään ja -
tiheyteen perustuvat tekijät ovat sinänsä perusteltuja, mutta painoarvol-
taan liian alhaisia. Esityksessä tulee tältä osin ottaa paremmin huo-
mioon Helsingin pelastustoimen alueen muusta maasta poikkeavat eri-
tyispiirteet. 

Lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että talouden muuttunut to-
imintaympäristö on tuonut uusia, huomattavia riskejä uudistuksen to-
teuttamisen näkökulmasta. Jo yksin sote-uudistus aiheuttaa Helsingin 
kaupungin sekä muiden kuntien tulevien vuosien talouteen poik-
keuksellista epävarmuutta. Tätä epävarmuutta lisää huomattavasti ko-
ronaviruspandemia, joka on jo aiheuttanut kunnille suuria taloudellisia 
haasteita ja johtanut kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallintojär-
jestelmien merkittävään kuormitukseen. On ilmeistä, että pandemiati-
lanne tulee kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa, vielä pitkään, jolloin voimavarat sote-uudistuksen 
toimenpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset. Kaupunki pitääkin vali-
tettavana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ollaan viemässä 
päätöksentekoon ennen kokemattoman taloudellisen, sosiaalisen ja 
terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspandemian edelleen 
vallitessa. Sote-sektoria poikkeuksellisesti työllistävässä pandemiatilan-
teessa uudistuksen aikataulu on kohtuuttoman kunnianhimoinen. On 
epätodennäköistä, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolelli-
nen valmistelu ja vaikutusten arviointi sekä toimeenpano olisivat toteu-
tettavissa esitetyssä aikataulussa.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
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uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Kaupunki 
pitää esityksessä ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua perusteltuna 
tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjautuu sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le. Esitetty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja 
kaupunkien erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uusimaa 
muodostaisi yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin keskeisiin esitysluon-
noksen kysymyksiin: 

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Yleisiä huomioita

Esitysluonnoksessa ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järje-
stämisvastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtävät. Tätä perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella 
ja tarpeella vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon että pelastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen 
saatavuuden lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille to-
imijoille on pääosin perusteltua etenkin metropolialueen ja suurten 
kaupunkiseutujen ulkopuolella. Nyt esitettyä uudistusta parempi ratkai-
su olisi kuitenkin ollut jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis-
vastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin hallitusti ja korjaamal-
la ongelmia kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä. Myös pe-
lastustoimen uudistamista olisi ollut mahdollista toteuttaa nykyisellä pe-
lastustoimen järjestämismallilla vapaaehtoisen yhteistyön kautta. Monet 
kipeästi kaivatut, pelastustointa koskevat uudistukset ovat kuitenkin 
kaatuneet valtion ja sisäministeriön haluttomuuteen investoida esimer-
kiksi kansallisen tason tieto-ohjauksen järjestelmiin sekä käydä avointa 
keskustelua pelastustoimen alueiden kanssa kansallisen kehittämisen 
toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta.    

Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausunno-
issaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittävällä 
tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutujen 
erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Niin kansain-
välisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumiskehi-
tys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entisestään 
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lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin turvaajina ja elin-
voiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla ole-
vasta esitysluonnoksesta eikä uudistus siksi parhaalla mahdollisella ta-
valla edistä Helsingin, metropolialueen eikä suomalaisten kaupunkien 
kilpailukykyä tai tue niiden mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, väestönkasvuun tai kaupungistumisen lieveilmiöihin. Uu-
distukseen, erityisesti sen rahoitusjärjestelmään, sisältyy päinvastoin 
suuri riski siitä, että kaupunkien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi 
oman elinkeinopolitiikan toteuttamiseen sekä globaalisti kilpailukykyi-
sen kaupungin rakentamiseen heikkenevät oleellisesti.

Uudistus vaikuttaa kuntien toimivaltaan ja tehtäviin merkittävästi. Tällä 
hetkellä kunnilla on mahdollisuus laajojen monitoimialaisten kokonai-
suuksien johtamiseen ja monipuolisen keinovalikoiman tarkoituksen-
mukaiseen hyödyntämiseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on integro-
itu muihin hyvinvointipalveluihin sekä laaja-alaisesti terveyttä edistäviin 
palveluihin ja koulutukseen. Nykyinen järjestelmä, jossa kunnilla on laa-
ja toimivalta ja tehtävät, on laajasti ymmärrettynä osa maamme hyvin-
voinnin perustaa sekä kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisen 
hyvinvoinnin merkittävä selittäjä. Uudistus ei tuo tästä näkökulmasta li-
säarvoa, kun sen myötä tehtävät ja vastuu pirstoutuvat useamman hal-
linnontason hoidettavaksi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistuvassa 
maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, kau-
punkien ja kasvukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve 
vahvistaa niiden edellytyksiä menestyä. Nyt esitetyn uudistuksen ri-
skinä on, että se päinvastoin vaikeuttaa etenkin suurissa kaupungeissa 
väestönkasvun ja maahanmuuton haasteisiin vastaamista, väestön ter-
veyden ja hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä sekä eriytymiske-
hityksen torjumista. Uudistus onkin edelleen ennen kaikkea pienten 
kuntien tarpeista lähtevä. 

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista edesauttoi Helsingissä ratkaisevasti kaupungin 
keskitetty kriisijohtaminen ja toimiva yhteistyö kaikkien kaupungin toi-
mijoiden ja toimialojen kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirret-
tiin väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeusolo-
issa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan muiden palvelujen välinen 
saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tärkeää. Uudistettaes-
sa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä tu-
leekin huolehtia siitä, että tätä ei vaaranneta.
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Nyt esitetyn uuden hallinnon tason perustaminen ja palvelujen kokoa-
minen suuremman järjestäjän alle ei kaupungin näkemyksen mukaan 
automaattisesti paranna palvelua tai yhteistyötä. Kuntapohjainen sosi-
aali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kansainvälisestikin vertaillen 
toimiva ja kustannustehokas. Helsingin sekä muiden suurten kaupunki-
en ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia ja toimivia 
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo omaehtoisesti 
kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta suurempiin yk-
siköihin kuten kuntayhtymiin. Myös pelastustoimessa omaehtoinen yh-
teistyö esimerkiksi Uudellamaalla on jo nykyisellään toimivaa. Tämä on 
osoitus siitä, että palvelujen järjestämisvastuussa olevien toimijoiden 
vahvistaminen sekä esitetyn uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen 
on mahdollista toteuttaa myös ilman uuden hallinnon tason ja sote-
maakuntien perustamista. Näin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-
mistyö sekä pelastustoimen uudistaminen voisi jatkua välittömästi 
nykylainsäädännön puitteissa ja paikalliset olosuhteet huomioon ot-
taen.

Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen 
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa ja sii-
hen liittyvää rahoitusmallin muutosta valtion rahoitukseen. Samoin pe-
rusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut laaja-alaiset sote-
keskukset ovat toteutettavissa nykyrakenteessa ilman uutta hallinnon-
tasoa. 

Uudistuksen aikataulua ja toimeenpanoa koskevat ehdotukset 

Suunnitellun aikataulun mukaan esitysluonnokseen liittyvät lait on tar-
koitettu tulemaan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien ja voi-
maanpanolaki 1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin 
tammikuussa 2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toi-
mikausi alkaisi 1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimie-
limet vastaisivat sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämi-
sen valmistelusta kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-
maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin 
lisäksi väliaikainen HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi val-
mistella ehdotus HUS-maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuu-
hun 2022 mennessä. 

Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erittä-
in mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja 
sen toteuttamiseen liittyy edelleen paljon epävarmuuksia ja riskejä. 
Edellä mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano suunni-
teltu liian nopeaksi. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen riskien 
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voidaan katsoa olevan aiempien hallituskausien sote-
uudistussuunnitelmia jossain määrin pienempiä. Riskejä vähentävät ni-
in Uudenmaan erillisratkaisu kuin se, että esitysluonnoksessa ehdote-
taan siirrettäväksi maakuntien vastuulle rajatumpi määrä tehtäviä kuin 
edellisellä hallituskaudella. 

Kaupunki kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että uudistusta suunni-
tellaan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspandemiaa, jolla on ol-
lut ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaikutuksia niin kuntien ta-
louteen kuin käytössä oleviin resursseihin. Pandemia on lisännyt kunta-
talouden epävarmuutta merkittävästi ja lisäksi on otettava huomioon, 
että kuntatalouden tilanne oli jo ennen pandemiaa varsin heikko. Kun-
tatalouden kestävyyden näkökulmasta uudistuksen toteuttamisajankoh-
ta onkin erityisen haastava. Koronaviruspandemia on johtanut taloudel-
lisen kriisin ohella erittäin suureen sosiaaliseen ja terveydenhuollon kri-
isiin. Tämän johdosta kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallinto-
järjestelmät ovat kuormittuneet merkittävästi. Pandemia tulee mitä il-
meisimmin jatkumaan ja vaikuttamaan sekä kansallisesti että paikalli-
sesti monin tavoin vielä pitkään. Tilanne tulee jatkossakin kuormitta-
maan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
ja kuntien voimavarat sote-uudistukseen valmistautumiseen sekä sen 
toimeenpanoon tulevat olemaan hyvin rajalliset. 

Edellä mainituista syistä kaupunki pitää esitettyä aikataulua kireänä se-
kä eduskuntakäsittelyn että toimeenpanon osalta ja pitää kyseenalai-
sena, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu, 
vaikutusten arviointi ja huolellinen toimeenpano olisivat toteutettavissa 
esitetyssä aikataulussa. 

Uudistuskokonaisuuteen liittyvät, valmisteilla olevat selvitykset

Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean val-
misteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien verotusoi-
keus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi parlamentaarisesti 
valmistellaan aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyö 
31.12.2020 mennessä. 

Kaupunki toteaa, että näistä valmistelussa olevista esityksistä on erityi-
sesti maakuntien verotusoikeuteen liittyvän selvityksen merkitys keske-
inen ja sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta esitysluonnoksesta 
vaikeuttaa merkittävästi sekä uudistuksen kokonaistaloudellisten vaik-
utusten arviointia että esitetyn rahoitusjärjestelmän ja sen vaikutusten 
arviointia. 

Mikäli sote-uudistus toteutetaan, ei kaupungin näkemyksen mukaan 
sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perusteltua myöhemmäs-



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 203 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
23.09.2020

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

säkään vaiheessa siirtää muita kuin nyt lausunnolla olevassa esityslu-
onnoksessa ehdotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtäviä. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveydenhuollon tehtä-
viä ei sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin. 

Palvelujen tuottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskevat ehdotukset

Lisäksi kaupunki kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen tuot-
tamista, hankintaa ja ostopalveluita koskeviin säädösehdotuksiin ja 
kysymyksiin. Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-
maakunnan järjestämisvastuusta sekä tarkkarajaisemmin palvelujen 
hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä vuokratyövoiman 
käytöstä. Kuntalain peruslähtökohta on järjestämisvastuu, jossa kun-
nalla ei ole varsinaista tuottamisvastuuta, vaan se voi päättää tuotta-
mistavoista. Jatkossa järjestämisvastuun rinnalle nostetaan aiempaa 
selkeämmin myös vastuu tuottaa palvelut itse. Oman palvelutuotannon 
tulisi muodostaa toiminnan ydin siten, että eri toiminnoissa tarvittava 
oman henkilöstön palvelutuotantoon liittyvä osaaminen sekä toiminnan 
vakaus olisi turvattu eikä palvelutuotanto vaarantuisi häiriötilanteissa.  

Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että monituottajuuteen pe-
rustuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut erityisesti sosiaalipal-
veluissa vallitseva tuottamismalli. Esimerkiksi Helsingissä myös yhdi-
stykset ja yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän määrän sosi-
aalipalveluja. Lisäksi jää epäselväksi, mikä olisi käytännössä ”liian laa-
jamittaista” ostopalvelujen hyödyntämistä sekä, tuleeko esitys edel-
lyttämään sellaisten palvelujen niin sanottua kotiuttamista takaisin julki-
sen järjestäjän (maakunta/Helsingin kaupunki) tuottamisvastuulle, jotka 
tällä hetkellä hankitaan ostopalveluna, mutta joiden arvioidaan olevan 
liian laajamittaista ostopalvelujen hyödyntämistä. Vaikuttaa myös siltä, 
että jatkossa palvelujen hankinta ylipäänsä tulkitaan ulkoistamiseksi, 
mikä olisi merkittävä muutos, kun nykyään ulkoistuksella viitataan itse 
tuotetun toiminnan siirtämiseen ulkoiselle tuottajalle. Tämä sekä esi-
tysluonnokseen sisältyvät epäselvyydet hankintalain ja sopimusoikeu-
den osalta tulisi täsmentää.

Rahoitus ja vaikutukset kuntatalouteen

Yleisiä huomioita

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Uu-
distus muuttaa kaikkien kuntien rahoitusmallia ratkaisevasti ja kuntien 
rahoituksessa tapahtuvia muutoksia voidaan pitää kuntien kannalta vä-
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hintään yhtä merkittävinä kuin järjestämisvastuun siirtoa itsehallintoalu-
eille. Lisäksi ne tuovat poikkeuksellista epävarmuutta niin Helsingin ku-
in muiden kuntien tulevien vuosien talouteen tilanteessa, jossa epä-
varmuus on erityisesti koronaviruspandemian johdosta muutenkin mer-
kittävästi lisääntynyt. 

Helsingin kaupungin talouteen vaikutukset ovat merkittävät. Uudistus 
heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä 
lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta. Kaupunki toistaa 
tältä osin aiempiin sote-uudistusta koskeviin lausuntoihin sisältyvän nä-
kemyksen siitä, että uudistus tulee heikentämään niin Helsingin kuin 
muiden suurten kaupunkien kilpailukykyä suhteessa kansainvälisiin kil-
pailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen. Uudistus 
vaikuttaa kasvavan kaupungin kykyyn rahoittaa kasvuun tarvittavia in-
vestointeja ja lisää rahoituksen epävarmuutta. Erityisesti pidemmällä 
aikavälillä muutos kaupungin talouteen on suuri, koska kunnallisveron 
ja yhteisöveron leikkausten jälkeen verotulojen vuosittainen 
euromääräinen kasvu on nykytilannetta pienempää. Uudistuksen suu-
rimmat riskit ovat niissä tekijöissä, jotka vaikuttavat kaupungin tulevai-
suuden investointikykyyn. Uudistuksessa olisikin välttämätöntä turvata 
kaupungeille kannusteet toteuttaa vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. 
Tämä voidaan varmistaa lopulta vain takaamalla kaupungeille riittävä 
osuus kaupunkiseuduilla muodostuvasta verotulokasvusta. Lisäksi on 
huomioitava, että jo ennen ehdotettua uudistusta kaupunkiseutujen on 
ollut välttämätöntä kasvattaa lainakantaansa asuntotuotantoa ja veto-
voimaa lisäävien rakennushankkeiden ja sitä kautta kasvun varmista-
miseksi. Tämä kasvava lainakanta jouduttaisiin ehdotetun uudistuksen 
jälkeen ylläpitämään merkittävästi pienemmällä veropohjalla.

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoitus perustuisi valtion rahoi-
tukseen. Sote-maakunnille ei ainakaan toistaiseksi ehdoteta verotusoi-
keutta. Niihin kohdistuisi myös varsin tiukkaa valtionohjausta. Niiden 
kanssa vuosittain käytävissä neuvotteluissa ohjattaisiin sote-
maakuntaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistehtävässä. Neu-
votteluissa olisi mahdollisuus antaa toimenpide-ehdotuksia koskien 
esimerkiksi tuotantorakennetta, vähäistä suurempia palveluhankintoja, 
vuokratyövoimaa sekä investointeja, jotka esitysluonnoksen mukaan 
olisivat luvanvaraisia ja tiukasti säänneltyjä. Valtio tulisi ohjaamaan tiivi-
isti myös Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja inve-
stointeja. Valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös maakunnan ope-
ratiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei ole uudistuksen 
tavoitteiden näkökulmasta perusteltua. Vahva valtionohjaus on ristirii-
dassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta korostavan tavoitteen 
kanssa. Se ei sovi hyvin yhteen myöskään sote-maakuntien 
päätöksenteon kansanvaltaisuuden kanssa. Lausunnolla olevan ai-
neiston perusteella ei vielä selviä, miten valtion investointien ja pitkiin 
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sitoumuksiin/vuokrasopimuksiin liittyvä ohjaus tulee koskemaan 
Helsinkiä ja vaikuttamaan mahdollisuuteen kehittää sote-toimintoja pal-
velevaa tilaverkkoa ja omistajana ylläpitää sote-kiinteistöjä.    

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän rahoitusta koskevat ehdotuk-
set

Kaupungin näkemyksen mukaan esitetyt sote-maakunnan rahoituksen 
määräytymiskriteerit ovat kestämättömät. Suurin osa eli noin 80 pro-
senttia yleiskatteisesta rahoituksesta määräytyisi sairastavuuteen ja 
sosioekonomisiin tekijöihin perustuvan sote-palvelukertoimen peruste-
ella. Asukasmäärän perusteella (euroa/asukas) määräytyisi vain vajaa 
15 prosenttia rahoituksesta. Hyvin pieni osa (alle 4 prosenttia) rahoi-
tuksesta määräytyisi vieraskielisyyden ja asukastiheyden perusteella.

Esitetyt tarvetekijät ottavat heikosti huomioon niin Helsingin kuin laa-
jemman metropolialueen erityispiirteet kuten väestön voimakkaan kas-
vun, muuta maata suuremman maahanmuuton sekä eriarvoistumiseen 
liittyvät haasteet kuten segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden ai-
heuttaman ylikuolleisuuden. Tarveperusteisuus ei huomioi erikoissai-
raanhoitoa, pääkaupunkiseudun korkeampaa yleistä kustannustasoa 
eikä terveyspalvelujen saatavuus- ja laatu-ulottuvuuksia. Sairausryh-
missä painotetaan perusterveydenhuollossa hoidettavia kroonisia sai-
rauksia ja terveydenhuollon tarvekerroin ei riittävällä tasolla selitä ter-
veydenhuollon kustannuksia. Tekijöissä ei myöskään huomioida vie-
raskielisten kieliryhmien palvelutarpeita eikä niiden kasvua, jotka ai-
heuttavat kustannuspaineita erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi ne 
johtavat siihen, että maakuntiin, joilla on tällä hetkellä ikärakenteeseen 
nähden korkeat sote-kustannukset (kuten Uusimaa) kohdistuu merkit-
täviä säästöpaineita. Määräytymiskriteerit poikkeavat myös merkit-
tävästi nykyisistä valtion sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituskriteerei-
stä sekä edellisellä vaalikaudella ehdotetun sote- ja maakuntauudistuk-
sen määräytymiskriteereistä. Tällä hetkellä sairastavuuden perusteella 
määräytyy noin 23 prosenttia rahoituksesta ja asukas- ja ikärakennepe-
rusteisesti noin 68 prosenttia rahoituksesta. 

Kaupungin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järje-
stäjän rahoituksen määräytymiskriteereissä tulee painottaa nykyistä 
enemmän asukasmäärää ja ikärakennetta. Lisäksi kriteereissä tulisi 
huomioida paremmin suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille tyypilli-
set sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, kuten esimerkiksi pal-
jon palvelua tarvitsevien määrä (muun muassa pienituloisten perheiden 
lasten osuus, alhaisen koulutustaustan omaavien osuus, työttömyysas-
te, yksinhuoltajakotitalouksien osuus, maahanmuuttajataustaisten osu-
us), asunnottomuus ja segregaation torjunta. 
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Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoituksessa huomioidaan vuosit-
tain etukäteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu 80-
prosenttisesti, kustannustason nousu sekä sote-maakuntien mahdolli-
set uudet tehtävät. Rahoitus tarkistetaan koko maan tasolla jälkikäteen 
vastaamaan toteutuneita sote-kustannuksia, jotta sote-maakunnilla on 
edellytykset hoitaa niille osoitetut tehtävät. Sote-maakunnille rahoitus 
kuitenkin kohdistuisi rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti las-
kennallisena rahoituksena, eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen 
rahoituksen riittävyyttä yksittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitami-
seen. Kaupungin näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tulisi 
huomioida maakuntakohtaisesti, jotta turvataan sote-palvelujen riittävä 
rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Esityksen mukaan valtio ohjaa voimakkaasti maakuntien investointeja. 
Sote-maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuus rahoittaa ta-
seessaan olevien kiinteistöjen peruskorjausta sekä uudisrakentamista 
on valtion kanssa käytävien neuvottelujen varassa, koska valtiolta tarvi-
taan hyväksyntä pitkäaikaiseen lainanottoon. Tämä hankaloittaa erittäin 
merkittävästi sote-maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisu-
uksia pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun. Lisäksi tämä saattaa 
toimia kannustimena toteuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkei-
ta muutoin kuin omaan taseeseen. Rahoituksen osalta Helsingin kau-
punki on huolissaan myös tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta 
sekä yliopistosairaaloiden asemasta ja näiden resurssien turvaamises-
ta uudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat merkittävässä määrin 
rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta ja näiden turvaaminen on välttä-
mätöntä myös jatkossa. Esitetyssä maakuntien rahoitusmallissa tätä 
rahoitusta ei ole riittävästi huomioitu.       

Peruskunnan rahoitusmallia koskevat ehdotukset ja muutokset 

Uudistuksella olisi valtava vaikutus kuntien talouteen: Talouden volyymi 
puolittuu ja puolet veropohjasta leikataan valtion veropohjaksi. 
Helsingin kaupungin verotulot ovat tällä hetkellä noin 5300 eu-
roa/asukas, kun ne uudistuksen jälkeen olisivat alle 2200 eu-
roa/asukas. Kaupunki pitää esitystä tältä osin huolestuttavana, sillä niin 
Helsingin kuin muiden kasvavien kaupunkien veropohjan merkittävä pi-
enentyminen tulee vaikeuttamaan oleellisesti kaupunkiseutujen kasvun 
ja elinvoiman takaavien investointien rahoitusta.

Esitysluonnoksessa kuntien investointitarpeita ei ole juuri lainkaan tar-
kasteltu kasvukaupunkien näkökulmasta, mitä voidaan pitää merkit-
tävänä puutteena. On erittäin oleellista huomioida, että sote-uudistus ei 
aiheuta kasvavien kaupunkien investointitarpeeseen käytännössä lain-
kaan muutoksia. Tästä huolimatta niiden verotulopohja uudistuksen 
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johdosta puolittuu, jolloin suureksi haasteeksi kaupungeissa muod-
ostuu vuosikatteen pitäminen pidemmällä aikavälillä tasolla, jolla inve-
stoinnit kyetään rahoittamaan nykyjärjestelmää vastaavalla tasolla. Il-
man tämän merkittävän ongelman korjaamista uudistuksen riskinä on, 
että se heikentää koko kansantalouden näkökulmasta keskeisen met-
ropolialueen, pääkaupunkiseudun sekä Helsingin kilpailukykyä ja vaik-
uttaa tätä kautta koko maan kehitykseen ja hyvinvointiin. 

Kaupungin näkemyksen mukaan kuntien tasausvähennysrajaa tulee 
madaltaa. Esitysluonnoksessa ehdotettu verotuloihin pohjautuvan valti-
onosuuksien kuntien välisen tasauksen tasausvähennysraja 10 pro-
senttia on liian kireä esityksessä ehdotettuun kuntien puolittuvaan ve-
ropohjaan nähden sekä kasvavien kaupunkien investointitarpeiden 
kasvu huomioiden. Lisäksi kiinteistöveropohja tulee irrottaa veropohjan 
tasausjärjestelmästä. Tältä osin verotuloihin perustuvassa valtionosu-
uksien tasausjärjestelmässä tulee tasauksen piirissä olla vain nykytilan-
teen mukaiset veromuodot/-pohja.  

Uudistuksessa kuntien veropohjaa heikennettäisiin lisäksi leikkaamalla 
kuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta nykytasosta kolmannek-
sella. Kaupunki pitää tärkeänä, että kuntien yhteisöveropohjasta lei-
kattava taso määritetään euromääräisenä ja selvästi lakiesityksessä 
ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. 

Uudistus muuttaa merkittävästi kuntien valtionosuusrahoituksen 
määräytymisperusteita. Esitysluonnoksen mukaan pääosa valtionosu-
usrahoituksesta voi jatkossa perustua erilaisiin sote-uudistuksen muu-
tosvaikutuksia tasaaviin mekanismeihin. Tämä heikentäisi merkittävästi 
kuntien rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Sote-uudistuksen vuoksi 
toteutettavat kuntien talouden tasausmekanismit tulee toteuttaa muuto-
in kuin osana kuntien peruspalvelutuotantoon tarkoitettua valtionosuu-
sjärjestelmää.

Kaupunki katsoo lisäksi, että ehdotetussa uudistuksessa tehtävien val-
tionosuusjärjestelmän muutosten myötä peruskuntaan jäävän kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuden vähentäminen kuntaan maksetun pe-
rustoimeentulotuen määrällä tulee lakkauttaa. Jatkossa keskeisin rooli 
perustoimeentulotuen ennaltaehkäisyssä ja kustannusten minimoimi-
sessa on sote-järjestäjällä ja siten myös perustoimeentulotuen kustan-
nusten rahoitusvastuun tulee olla samalla taholla.  

Kaupunki kiinnittää lisäksi huomiota kunnilta valtiolle siirtyvän tulopoh-
jan perusteena oleviin tilastoituihin kuntakohtaisiin sote-kustannuksiin. 
Esityksen mukaan kustannukset laskettaisiin vuoden 2021 tilinpäätösti-
etojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Keskiarvotiedon 
käyttöä perustellaan satunnaisvaihtelun tasaamisella. Koronapandemi-
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an taloudelliset vaikutukset eivät ulotu vain kuluvaan vuoteen, vaan 
sillä tulee olemaan lähivuosina merkittävä vaikutus kuntien talouteen, 
erityisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin. Vuoden 
2021 ja 2022 tietojen käyttäminen ehdotetun rahoitusmallin pohjana 
merkitsee koronaepidemian eli satunnaistekijän mukana olemista kun-
takohtaisissa sote-kustannuksissa. Sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa koronasta johtuvien hoitojonojen purun kustan-
nuksia siirtyy ainakin vuodelle 2021. Lisäksi sairaanhoitopiirien kun-
tayhtymät ovat tekemässä merkittävää alijäämää, jotka kuntien tulisi 
esitysluonnoksen mukaan kattaa ennen uudistuksen voimaantuloa 
1.1.2023. Lisäksi Helsingissä otetaan vuonna 2021 käyttöön Apotti-
tietojärjestelmä, minkä vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuk-
set ovat lähivuosina korkeammat. Kaupungin näkemyksen mukaan so-
te-maakuntakohtaisissa kustannuksissa tulee olemaan runsaasti sa-
tunnaisvaihtelua ja lakiesitystä tulee tältä osin muuttaa.

Uudistuksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on erittäin 
haasteellista eikä vaikutuksia ole esityksessä tarkasteltu juuri laajem-
min kuin aiemmissa, sote-uudistusta koskeneissa hallituksen esityksis-
sä. Kokonaistaloudellisten vaikutusten osalta haaste on myös se, että 
talouden näkökulmasta keskeinen osa uudistuskokonaisuutta, maa-
kuntaveron käyttöön ottoa koskeva parlamentaarinen selvitys, val-
mistuu vasta vuoden 2020 lopussa.

Vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu kovinkaan kattavasti kasvavien 
kaupunkien ja alueiden tai niiden investointikyvyn näkökulmasta. Tästä 
huolimatta on selvää, että esitetyn uudistuksen taloudelliset vaikutukset 
kunnille ja myös Helsingille tulevat olemaan merkittäviä. Uudistus sisäl-
tää lisäksi riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti kau-
pungin talouteen, turvallisuuteen, pääkaupungin kilpailukyvyn ja kansa-
invälisen vetovoiman kehittämiseen sekä helsinkiläisten palveluihin ja 
niiden toimivuuteen. Uudistuksen jälkeen valtionrahoituksen suhteelli-
nen merkitys kaupungin tulorahoituksessa tulisi olemaan nykyistä suu-
rempi, mikä lisäisi osaltaan rahoituksellista epävarmuutta sekä heiken-
täisi kunnallista itsehallintoa.

Myöskään uudistuksen kustannussäästövaikutuksia tai vaikutuksia tu-
ottavuuteen tai talouteen ylipäätään ei ole esitysluonnoksessa pystytty 
osoittamaan. Päinvastoin toivottujen vaikutusten, kuten säästöjen, 
saavuttaminen on esitysluonnoksenkin mukaan epävarmaa etenkin ly-
hyellä aikavälillä. Lisäksi uudistuksen toteuttamisesta syntyisi merkittä-
viä muutoskustannuksia. Jo yksin maakuntien käynnistämisestä synty-
vät välttämättömät ICT-kustannukset olisivat 600 miljoonaa euroa ja 
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asiakas- ja potilastietojärjestelmistä arvioidaan seuraavien kymmenen 
vuoden aikana aiheutuvan noin 2-3 miljardin euron kustannukset. Näi-
den kattaminen haastavassa kuntataloustilanteessa tulee olemaan vai-
keaa. On tarkoituksenmukaista, että valtakunnallisen uudistuksen toi-
meenpanosta aiheutuvat kustannukset rahoittaa valtio. Valtion tähän 
varaama rahoitus vaikuttaa kuitenkin täysin alimitoitetulta.

Esitysluonnoksen mukaan uudistus ja erityisesti sen myötä vahvistuva 
valtionohjaus kasvattaa tarvetta asiantuntijaresurssien lisäämiseen so-
te-maakuntia ohjaaviin ministeriöihin, kuten sisäministeriöön, ja aiheut-
taisi mm. tutkimus- ja kehittämistehtävien ja hallinnollisten tehtävien ja 
niistä aiheutuvien kustannusten kasvua. Kaupunki kiinnittää huomiota 
siihen, että esityksessä ei ole lainkaan huomioitu sitä, että tarve asian-
tuntemuksen ja resurssien kasvattamiseen koskee osin myös paikallis-
ta ja alueellista tasoa, kuten sote-maakuntia, eikä tästä aiheutuvia 
kustannuksia ole esityksessä huomioitu. Helsingin arvion mukaan esi-
merkiksi sote-maakuntien pelastustoimessa ja aluehallintovirastoissa 
uudistus tulee lisäämään asiantuntijatarvetta 30-50 henkilötyövuotta.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä 
Uudellamaalla (nk. Uusimaa-laki)

Laissa säädettäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun perustuvasta sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta ja sen jakautumisesta Uu-
denmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-
maakuntayhtymän välillä. Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin 
kaupungilla olisi ensisijainen järjestämisvastuu ja HUSilla järjestämis-
vastuu lailla tai järjestämissopimuksella sille siirretyistä tehtävistä.

Helsingin kaupungin aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyk-
sen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveydenhu-
ollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu. Tilan-
teessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu kuitenkin pohjautuisi sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le, esitetty erillisratkaisu on sellainen, että se ottaa riittävässä määrin 
huomioon Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunkien erityis-
piirteet.

Malli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä olisi 
vastannut yksi Uudenmaan maakunta, ei olisi tuonut helsinkiläisille li-
säarvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen eikä pelastustoimen näkökulmas-
ta. Helsinki on asukasluvultaan yli kymmenesosa Suomesta. Helsingin 
sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastustoimi ovat maan johtavia toi-
mijoita ja uudistajia, ja ne ovat kyenneet ja kykenevät itse vastaamaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestä-
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misestä ja tuottamisesta. Yhteen järjestäjään perustuvan mallin toime-
enpano olisi sisältänyt huomattavasti suurempia taloudellisia ja toimin-
nallisia riskejä muun muassa palvelujen saatavuuden ja laadun sekä 
asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. Riskejä voidaan hallita 
paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itsehallinnolliseen aluee-
seen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toimintaan parem-
min kuin tilanteessa, jossa Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoalu-
een ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas. 
Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan pitää parempana ratka-
isuna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta. Kansanvaltaisuutta va-
hvistaisi lisäksi itsehallinnollisten alueiden järjestämisvastuu erikoissai-
raanhoidon osalta.

Kaupungin näkemyksen mukaan sote-järjestäjien koon kasvaminen ja 
määrän väheneminen sekä esitetty erikoissairaanhoidon järjestä-
misratkaisu parantaisivat edellytyksiä perustason ja erityistason pal-
velujen integraatiolle. Itsehallinnollisten alueiden mahdollisuus järjestää 
niitä erikoissairaanhoidon palveluja, joita ei ole lainsäädännöllä määrät-
ty tai järjestämissopimuksella sovittu HUSin järjestämisvastuulle, lisäisi 
edellytyksiä palvelujen saatavuuden parantamiselle.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien, myös kunnan muiden palvelu-
jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyisivät 
muista kunnan palveluista.

Esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa myös HUSin 
ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen entistä 
asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluketjujen su-
untaan. Uudenmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUSin 
välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaikkialla samanlainen, mut-
ta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan asukkaiden yhdenvertaises-
ta kohtelusta ja perus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta koko-
naisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli mahdollistaa Uudenmaan 
kokonaisuudessa yhden alueellisen järjestäjän mallia paremmin eri 
alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen.

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä va-
hvistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUSin järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
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koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäisi-
in lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa arvio-
innin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti to-
teuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muualla Suomessa. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuitenkin asuk-
kaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus, ei hallinnollisten rat-
kaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuu-
den yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa niin, että esimer-
kiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoitopalvelut 
tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Esitetty ratkaisu mah-
dollistaa edellä todetusti asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja pe-
rus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta huoleh-
timisen. 

Esitetyllä ratkaisulla voidaan edelleen olettaa olevan tosiasiallisia ruot-
sinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, ko-
ska valtaosaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsinkielis-
ten palvelujen turvaamisen kannalta. Ruotsinkielisten palvelujen raken-
netta ja järjestäjien yhteistyötä on muutenkin vahvistettava ruotsinkielis-
ten palvelujen varmistamiseksi niin palvelujen järjestämisen, rekrytoin-
nin kuin resurssienkin kannalta. Sote-järjestäjien suurempi koko mah-
dollistaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin. 

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaisi Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voisi myös itse tuottaa ensihoi-
topalvelun. Pelastustoimen järjestämislain 1 §:n perustelujen mukaan 
lain tarkoituksena olisi synergiaetujen turvaamiseksi säilyttää pe-
lastustoimen mahdollisuudet tuottaa nykyisenkaltaisella tavalla ensihoi-
to- ja ensivastepalveluja sen mukaan kuin sote-maakunta päättää. On 
kuitenkin tärkeää, että ehdotus selkeästi antaa pelastuslaitokselle 
mahdollisuuden toimia ensihoitopalvelun tuottajana. Kaupungin näke-
myksen mukaan ensihoitopalvelun ja pelastustoimen välisen synergian 
hyödyntämiseksi sekä kustannustehokkaan ja tuottavan toiminnan jär-
jestämiseksi onkin olennaisen tärkeää, että pelastuslaitos voi Helsing-
issä tuottaa kiireelliset ensihoitopalvelut kuten nykyisinkin. Tämä järjes-
telmä on toiminut hyvin eikä siihen ole uudistuksen johdosta tarkoi-
tuksenmukaista tehdä muutoksia. 

Esitetty erillisratkaisu vie Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja luo 
edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. To-
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teutuessaan uudistus mahdollistaa nykyistä paremmin myös pe-
lastustoimen kehittämisen yhdenmukaisempaan suuntaan kansallisella 
tasolla sekä valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön pelastustoimin-
nan eri osa-alueilla ja luo edellytyksiä kehittää kansallisella tasolla yhte-
isiä tietojohtamisen malleja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä.  Nyt esitet-
ty muutos on helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa 
kuin yksi Uudenmaan itsehallintoalue.

Esitysluonnoksessa ehdotettu Uudenmaan erillisratkaisu onkin kau-
pungin näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin erillisratkaisuvaihto-
ehto tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on itse-
hallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen ratkaisu.

Uuttamaata koskeva sääntely on ehdotusluonnoksessa pääosin erillis-
ratkaisun loppuraportin mukainen. Kuitenkin lakiehdotuksen 5 §:n 2 
momentin 5 kohdassa mainitaan, että HUS vastaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon valmiuskeskuksen tehtävistä. Tämä muotoilu on tullut esi-
tykseen yhdessä valmistellun erillisratkaisuselvityksen valmistumisen 
jälkeen. Jää epäselväksi, onko tässä tarkoitus keskittää uusia valmius-
tehtäviä HUSiin vai onko kyseessä vain nykytilaa tarkentava kirjaus. Vi-
imeisimmässä esityksessä tartuntatautilain muuttamiseksi HUSille ol-
taisiin säätämässä koordinaatio- ja tilannekuvavastuuta, mutta ei 
vastuuta poikkeustilanteen resurssien johtamisesta. Lisäksi lakiehdo-
tuksen 17 § ja kyseisen pykälän perusteluteksti ovat keskenään ristirii-
dassa. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitut lakivi-
ittaukset eivät kaikilta osin vastaa säännöksen sisältöä ja ne ovat omi-
aan aiheuttamaan tulkintaepäselvyyksiä.

Pelastustoimen järjestäminen ja rahoitus

Helsinki poikkeaa muista pelastustoimen alueista toimintaympäristönä 
kooltaan, asukastiheydeltään, demografialtaan ja infrastruktuuriltaan ja 
on valtakunnan tasolla kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen kotipaik-
ka, mikä asettaa pelastustoimelle erityisiä vaatimuksia. Helsingin pe-
lastustoimen alueen tunnusluvut pelastustoimen osalta ovat turvallisu-
uden, onnettomuusvahinkojen toiminnan ja laadun osalta kansallista 
huippuluokkaa. Helsingin pelastustoimen alueen erityispiirteitä ja toi-
minnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuksen ja lakiehdotuk-
sen valmistelussa. 

Pelastustoimen järjestämislaki, palvelujen järjestäminen ja valtion oh-
jaus

Uudistuksen myötä niin valtion taloudellinen ohjausvalta kuin substans-
siin liittyvä ohjausvalta kasvaisi myös pelastustoimessa olennaisesti 
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nykyiseen verrattuna. Ohjausvälineitä olisivat niin edellä todetut neu-
vottelut kuin pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu 
sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyy-
den arviointi. Myös aluehallintovirastot arvioisivat sote-maakuntien pe-
lastustoimen palvelutason riittävyyttä.   

Valtion ohjausvaltaa pelastustoimen palvelujen järjestämisessä ja pe-
lastustoimen palvelutason määrittämisessä lisäisi merkittävästi erityi-
sesti ehdotettu pelastustoimen järjestämislain sääntely. 

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan pelastustoimen palvelutasopäätöstä 
tehtäessä on määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, 
tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on 
otettava huomioon myös lain 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvis-
tamat pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Lain 8 §:n 
ja sen perustelujen mukaan valtio määrittäisi tavoitteet vaikuttavalle ja 
kustannustehokkaalle pelastustoimelle ja voisi asettaa esimerkiksi pe-
lastustoiminnan toimintavalmiuteen, päivystys- ja varallaolojärjestelyi-
hin, työajan hallintaan ja riskiperustaisiin työvuorovahvuuksiin liittyviä 
tavoitteita.     

Ehdotuksen 8 §:ssä esitetty sääntely on kaupungin näkemyksen mu-
kaan liian yksityiskohtaista. Valtion ohjauksella ei voida esitetyllä taval-
la puuttua työnantajan toimivaltaan päättää palvelussuhteisiin liittyvistä 
kysymyksistä eikä työ- ja virkaehtosopimuksilla sovittaviin kysymyksiin. 
Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että pelastusalalla työaikamallit, 
palkkaus ja henkilöstön saatavuus ovat kytköksissä toisiinsa ja esimer-
kiksi työaikamalleja koskeva ja esitetyn kaltainen yksityiskohtainen oh-
jaus voi johtaa vakaviin henkilöstön saatavuusongelmiin.    

Lain 3 §:n osalta kaupunki toteaa, että pykälä on sisällöltään yhdenmu-
kainen nykyisen pelastuslain 28 §:n kanssa, jota koskeva valtionohjaus 
on tähän saakka käytännössä merkinnyt pitkälti sisäministeriön aset-
tamaa sitovaa tavoitetta pelastustoiminnan toimintavalmiusajalle. Ong-
elmana on ollut se, että toimintavalmiusaikaa koskeva sitova tavoite ja 
tätä koskeva ohjaus ei tunnista esimerkiksi erilaisia onnettomuustyyp-
pejä tai niiden vahinkomekanismeja, vaan yksinkertaistaa tapaa mitata 
pelastustoiminnan vaikuttavuutta. Suuressa osassa pelastustoiminnan 
tehtävistä toimintavalmiusajalla ei tosiasiallisesti olekaan olennaista 
merkitystä pelastustoiminnan kokonaisvaikuttavuuteen. Lisäksi toi-
mintavalmiudelle nykyisin asetettu sitova tavoite on ristiriidassa pe-
lastustoimen tuottavuuden kehittämisen kanssa. Ehdotettu 3 § sekä pe-
lastuslain 28 §:n voimassa oleva tulkinta pelastustoiminnan valmiudes-
ta merkitsevät käytännössä pelastustoimen palveluverkon merkittäviä 
laajennuksia niin Helsingissä kuin useissa muissa sote-maakunnissa. 
Nämä laajennukset puolestaan tulevat kasvattamaan pelastustoimen 
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kustannuksia ja heikentämään toiminnan tuottavuutta, mikä puolestaan 
on ristiriidassa järjestämislain 8 §:ssä mainittuun ja koko uudistukselle 
asetettuun tuottavuustavoitteeseen nähden.    

Kaupunki toteaa myös, että vaikka uudistus ja ehdotettu sääntely val-
tion ohjauksen osalta yhtäältä lisäävät mahdollisuuksia kehittää pe-
lastustointa kansallisella tasolla yhtenäiseen suuntaan, ne toisaalta he-
ikentävät merkittävällä tavalla Helsingin pelastustoimen toimivaltaa pe-
lastustoimen järjestämisessä ja tuotannossa sekä kaventavat mahdolli-
suuksia päättää pelastustoimen palvelutasosta paikalliset olosuhteet 
huomioon ottaen. Uudistus myös heikentää kaupungin mahdollisuuksia 
järjestää ja kehittää palveluja todelliset onnettomuus- ja vahinkotoden-
näköisyydet huomioivalla tavalla sekä kokonaisuutena katsoen paikalli-
sesti tarkoituksenmukaisimmalla, vaikuttavalla ja veroeurojen kannalta 
tuottavalla tavalla. Ehdotettu sääntely ei jätä tilaa strategisille maakun-
tatason valinnoille eikä riittävää liikkumatilaa itsehallinnollisille sote-
maakunnille pelastustoimen palvelujen järjestämisessä. On oleellista, 
että kullekin sote-maakunnalle sekä Helsingille jää riittävästi myös tosi-
asiallista toimivaltaa pelastustoimen palvelujen järjestämiseen.        

Edellä mainitun ohella kaupunki toteaa, että esitystä on syytä tarkentaa 
5 §:ssä tarkoitettujen keskitettyjen tehtävien hoidosta aiheutuvien kust-
annusten osalta. Ehdotuksen perustelujen mukaan kukin sote-
maakunta vastaisi keskitettyjen tehtäviensä rahoituksesta. Epäselväksi 
kuitenkin jää, miten rahoitusmekanismi sote-maakuntien välillä tältä 
osin toimii. Riskinä on, että yksittäinen pelastustoimen alue joutuu kan-
tamaan keskitetyistä palveluista paikallista riskiarviota korkeamman va-
rautumiskustannuksen, mikä heikentäisi sote-maakunnan mahdollisu-
uksia muun pelastustoimen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen. Lisäksi on tärkeää, että toimintojen keskittämisellä ei rajo-
iteta Helsingin  pelastustoimen edellytyksiä varautua poikkeusoloihin ja 
normaaliolojen mittaviin häiriötilanteisiin.    

Kaupungin näkemyksen mukaan kansallisen pelastustoiminnan tilan-
nekuvan ja johtamisen keskus olisi tarkoituksenmukaista keskittää 
Helsinkiin, koska Helsingin pelastuslaitoksella on siihen soveltuvat tilat 
muokattavissa johtokeskuskäyttöön. Sijoitusta puoltaa erityisesti lisäksi 
se, että pääkaupungissa sijaitsevat keskeiset valtion viranomaiset, joi-
den kanssa yhteistyö kriisitilanteissa on oleellista. Myös kansainväli-
sessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (mm. tulvi-
en torjunta, metsäpalot, CBRNE, mahdollisesti merellinen öljyntorjunta) 
on tarkoituksenmukaista koota yhden tai useamman sote-maakunnan 
hoidettavaksi. Logistisesti toiminnot on tarkoituksenmukaista sijoittaa 
alueille, joissa voidaan tehokkaasti tukeutua satamiin ja lentokenttiin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa Helsingin lisäksi Länsi-Uuttamaata, Varsi-
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nais-Suomea, lentokenttien osalta mahdollisesti Vantaa-Kerava sote-
maakuntaa ja Pirkanmaata.   

Pelastustoimen rahoitus

Pelastustoimen rahoitus pohjautuisi asukasmäärään (65 %), asukasti-
heyteen (5 %) ja riskitekijöihin (30 %) perustuviin laskennallisiin kust-
annuksiin. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan ehdotetut asu-
kasmäärään ja -tiheyteen perustuvat tekijät ovat perusteltuja, mutta 
painoarvoltaan liian alhaisia. Määräytymiskriteereissä tulisi painottaa 
nykyistä enemmän asukasmäärää ja asukastiheyttä ja riskikertoimessa 
on nykyistä paremmin huomioitava Helsingin erityispiirteet, kuten väe-
stön voimakas kasvu, tiheän kaupunkirakenteen aiheuttamat liikenteel-
liset haasteet, pendelöinti sekä muuta maata suuremman maahanmuu-
ton, segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden aiheuttama kuormitus 
pelastustoimelle. Lisäksi on otettava huomioon Helsingin muut erityispi-
irteet ja alueen poikkeukselliset riskit. Maan pääkaupunkiin on sijoittu-
nut suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä 
toimintoja sekä kriittistä infrastruktuuria, palveluja ja toimintoja. Nyt pe-
lastustoimen riskikerroin on Helsingin osalta arvioitu Suomen alhai-
simmaksi, mikä johtaa pelastustoimen osalta 0,86 miljoonan euron las-
kennalliseen vähennykseen. Vähennys ei ole kaupungin erityispiirteet 
huomioon ottaen perusteltu.   

Tarkistettaessa sote-maakuntien rahoituksen tasoa seuraavalle varain-
hoitovuodelle palvelutarpeen kasvua ei pelastustoimen tehtävien osalta 
otettaisi etukäteen huomioon toisin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
osalta. Esitys ei tältä osin huomioi pelastustoimen palvelutarpeen mer-
kittäviä kasvupaineita Helsingissä eikä muualla Suomessa tulevina vu-
osina eikä siinä ole myöskään otettu huomioon muusta kehittämisestä 
tai esityksen johdosta aiheutuvia lisäkustannuksia. Vaikka valtion rahoi-
tus pelastustoimelle antaa sinänsä mahdollisuuden kansallisten uu-
distusten tehokkaampaan toteutukseen, pelastustoimen rahoituspohja 
on kansallisella tasolla riittämätön. Helsingin pelastustoimen alueen 
osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen palvelujen tu-
ottavan järjestämisen.     

Koska sote-maakunnan pelastustoimen rahoitusta ei arvioida etukä-
teen maakuntakohtaisesti, vaan valtakunnallisella tasolla, ei myöskään 
esityksessä ehdotettu neuvottelu- ja rahoitusmekanismi ota riittävällä 
tavalla huomioon yksittäisen sote-maakunnan tarpeita. Kaupungin nä-
kemyksen mukaan tämä on olennainen heikennys vallitsevaan tilaan. 

Lisäksi kaupunki toteaa, että esitykseen sisältyvä nk. lisärahoitusme-
kanismi eli mahdollisuus hakea lisärahoitusta perustuslaissa tarkoitet-
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tuihin perusoikeuksiin liittyvien pelastustoimen palvelujen järjestämi-
seen jättää avoimeksi, mihin tarkoitukseen lisärahoitusta on tosiasiassa 
mahdollista saada. Esityksen perusteluja tulisikin tältä osin tarkentaa. 
Lisärahoitusmekanismi ei kaupungin näkemyksen mukaan mahdollista 
esimerkiksi nopeaa avunsaantia tai sen edellytyksiä, kun otetaan huo-
mioon mm. pelastushenkilöstön saatavuuteen ja perehdytykseen sekä 
lisärahoituksen hakemiseen kuluva aika.    

Esityksessä myös rajoitetaan merkittävästi sote-maakunnan mahdolli-
suuksia taloutensa hallintaan, kun sisäministeriö voi esimerkiksi hylätä 
sote-maakunnan pelastustointa koskevan investointisuunnitelman 
osan.  

Koulukuraattorien ja -psykologien siirtyminen sosiaali- ja terveystoi-
meen 

Kaupunki suhtautuu kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraattori- 
ja psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä sote-
toimialalle. 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten 
sekä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden 
työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvoin-
tityö, jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvalli-
suuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi 
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-
keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
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yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnkuvi-
en muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
alalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toisin 
kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti kak-
sikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää mer-
kittävän riskin siitä, että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jat-
kossa toteutuisi suomenkielisiin palveluihin nähden yhdenvertaisella 
tavalla.

Helsingissä on tällä hetkellä vahvat ja toimivat rakenteet oppilashuolto-
työn johtamiseksi kokonaisuutena siten, että toisaalta koulupsykologien 
ja -kuraattorien, toisaalta rehtorien esimiehet työskentelevät työpareina 
ja ohjaavat koulujen oppilashuoltoryhmien toimintaa. Koulupsykologien 
ja -kuraattorien siirto eri organisaatioon koulujen kanssa johtaisi tämän 
rakenteen purkautumiseen.

Tiedolla johtaminen ja tiedon integraatio

Kaupunki pitää uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta kriitti-
senä sitä, että uudistuksessa mahdollistetaan tiedon integraatio ja tie-
dolla johtaminen. Merkittävä osa nykyisistä esteistä on ei-hallinnollisia 
ja ne olisivat ratkaistavissa verrattain yksinkertaisilla ja nopeasti toteu-
tettavilla lainsäädännön muutoksilla, jotka toisivat merkittäviä integraa-
tiohyötyjä sekä kustannustehokkuutta. Yksi tärkeimmistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistuksista Uudellamaalla on asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmä Apotti, joka on maailman ensimmäinen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon yhdistävä tietojärjestelmä. Oy Apotti Ab:n omistavat 
HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusula, 
Loviisa, Inkoo ja Siuntio. Nämä toimijat ovat sitoutuneet ottamaan jär-
jestelmän käyttöön, eikä uudistus saa millään tavoin vaarantaa sitä. 
Uudistuksessa pitäisi päinvastoin mahdollistaa Apotin käyttöönotto 
kattavasti kaikilla viidellä alueella Uudellamaalla. Mikäli sote-
uudistuksen yhteydessä ei voida lainsäädännöllä varmistaa koko Uu-
denmaan alueen yhtenäistä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua, 
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alueella tulisi muodostaa erikoissairaanhoidosta vastaavan HUSin tie-
tojärjestelmäratkaisujen kanssa saumattomasti yhteensopiva järjestel-
mäkokonaisuus tarvittaessa Uudenmaan alueen yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn kautta. Apotti yhtenäistää 
asiakas- ja potilastyön toimintatapoja ja kirjaamista sekä sisältää yhtei-
set menetelmät asiakkaan tilanteen arviointiin, päätöksentekoon, pal-
velujen toteutumisen seurantaan ja vaikutusten mittaamiseen. Apotti 
tuo myös kansalaisille nykyaikaisen ja helppokäyttöisen Maisa-
asiakasportaalin, jossa kansalainen voi hoitaa kaikki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiansa. Lisäksi olisi perusteltua, että tietojärjestelmien yh-
tenäistämiselle luotaisiin sote-uudistuksessa selkeä kansallinen ete-
nemispolku.  

Kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. 

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Korvataan kappale ”Koulukuraattorien ja -psykologien 
siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen” seuraavasti:

”Kaupunki suhtautuu kielteisesti esitykseen opiskeluhuollon kuraattorija
psykologitehtävien siirtymisestä sote-maakunnille, Helsingissä sotetoi-
mialalle.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko
oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten se-
kä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työs-
sä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö, 
jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden 
lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-
keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
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tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnkuvi-
en muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
alalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toisin 
kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti kak-
sikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää mer-
kittävän riskin siitä, että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jat-
kossa toteutuisi suomenkielisiin palveluihin nähden yhdenvertaisella 
tavalla.

Helsingissä on tällä hetkellä vahvat ja toimivat rakenteet oppilashuolto-
työn johtamiseksi kokonaisuutena siten, että toisaalta koulupsykologien 
ja -kuraattorien, toisaalta rehtorien esimiehet työskentelevät työpareina 
ja ohjaavat koulujen oppilashuoltoryhmien toimintaa. Koulupsykologien 
ja -kuraattorien siirto eri organisaatioon koulujen kanssa johtaisi tämän 
rakenteen purkautumiseen.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinne-
mäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 220 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
23.09.2020

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

Ei-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti 
muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 310 23337

inga.nyholm(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2020 § 131

HEL 2020-007924 T 03 00 00

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Yleistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on Suomen historian suurin hal-
linnonuudistus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallinto-
järjestelmää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin keskeisesti erity-
isesti kuntiin sekä kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnoilla nyt oleva 
hallituksen esitys poikkeaa jossain määrin aiempien hallituskausien esi-
tyksistä. Lähtökohtana on kuitenkin edelleen uuden hallinnontason eli 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavan itsehallinnolli-
sen tason (sote-maakunnat) muodostaminen. Maakuntien perustami-
sessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jolla on 
monen tyyppisiä, mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja vaik-
utuksia. On epätodennäköistä, että uudistukselle asetetut tavoitteet 
esimerkiksi kustannusten kasvun hillinnästä tulevat toteutumaan. 

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan muodos-
taminen on edelleen käytännössä mahdotonta. 

Helsingin näkökulmasta keskeisin ongelma on tässä sote-
uudistuksessa esitetty rahoitusmalli. Helsingin sote-maakunnalle lakie-
sityksen mukaan tuleva rahoitus on kohtuuttoman niukka. Se ei ota 
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metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten erityi-
songelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Helsingin kannalta on 
yhtä kohtalokasta se, että sote-maakuntien rahoittamiseksi esitetään 
noin 0,6 miljardin leikkausta kuntien yhteisöverotuloihin.

Uudistuksen merkitys ja suuruusluokka huomioon ottaen olisi ollut en-
siarvoisen tärkeää, että valtioneuvosto olisi tarjonnut kunnille ja muille 
keskeisille sidosryhmille tosiasiallisen mahdollisuuden osallistua uu-
distusta koskevaan valmisteluun. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakun-
ta katsoo, että sote-sektoria poikkeuksellisesti työllistävässä pandemia-
tilanteessa sote-uudistuksen aikataulu on kohtuuttoman kunnianhimoi-
nen.

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi itsehallintoalueille vähemmän 
tehtäviä kuin viime hallituskaudella, mikä samoin kuin Uudenmaan eril-
lisratkaisu, pienentää uudistuksen toteutumisen riskejä. Erillisratkaisun 
sisällyttäminen ehdotukseen myös merkitsee, että uudistuksen vaik-
utukset järjestämisen osalta ovat Helsingin kaupungille aivan erilaiset 
kuin muille kunnille. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tyytyväinen sii-
hen, että Uudenmaan erillisratkaisussa Helsinki vastaa sote-
palveluiden järjestämisestä jatkossakin. Helsingin kannalta on hyvä 
asia, ettei sote-maakuntien toimiala ole liian laaja.

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Tältä 
osin sosiaali- ja terveyslautakunta pitää välttämättömänä, että sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerejä ja niiden painotusta tar-
kastellaan ja muutetaan jatkovalmistelun yhteydessä. Lisäksi ehdotet-
tua kuntien tasausvähennysrajaa tulisi madaltaa ehdotetusta tasosta. 
Sote-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmeka-
nismit tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotan-
toon tarkoitettua valtionosuusjärjestelmää. Samoin kuntien yhteisöver-
opohjasta leikattava taso tulisi määrittää euromääräisenä ja selvästi la-
kiesityksessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi.

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talouden muuttunut 
toimintaympäristö on tuonut uusia, huomattavia riskejä uudistuksen to-
teuttamisen näkökulmasta. Jo yksin sote-uudistus aiheuttaa Helsingin 
kaupungin sekä muiden kuntien tulevien vuosien talouteen poik-
keuksellista epävarmuutta. Tätä epävarmuutta lisää huomattavasti 
vallitseva koronaviruspandemia, joka on jo aiheuttanut kunnille suuria 
taloudellisia haasteita ja johtanut kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- 
ja hallintojärjestelmien merkittävään kuormitukseen. On ilmeistä, että 
pandemiatilanne tulee kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa vielä pitkään, jolloin voimavarat sote-
uudistuksen toimenpanoon ovat kunnissa varsin rajalliset. Lautakunta 
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pitääkin valitettavana, että historiallisen suurta hallinnonuudistusta ol-
laan viemässä päätöksentekoon ennen kokemattoman taloudellisen, 
sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin aiheuttaneen koronaviruspan-
demian edelleen vallitessa. On epätodennäköistä, että hyvän lain-
säädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu ja vaikutusten arvio-
inti sekä toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta pitää esityksessä ehdotettua Uudenmaan erillisratka-
isua perusteltuna tilanteessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjautuu 
sote-järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille 
alueille. Esitetty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kuntien 
ja kaupunkien erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uusimaa 
muodostaisi yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin, 
kaupungin näkökulmasta keskeisiin esitysluonnoksen kysymyksiin. 

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Yleisiä huomioita

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järjestämis-
vastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Tätä 
perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella ja tarpeella 
vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pe-
lastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuu-
den lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämis-
vastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perus-
teltua etenkin metropolialueen ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolel-
la. Nyt esitettyä uudistusta parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut jatkaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurempi-
in kokonaisuuksiin hallitusti ja korjaamalla ongelmia kuntapohjaista 
nykyjärjestelmää kehittämällä.

Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausunno-
issaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittävällä 
tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutujen 
erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Niin kansain-
välisten kuin kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumiskehi-
tys kiihtyy edelleen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entisestään 
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lisää kaupunkien painoarvoa koko maan hyvinvoinnin turvaajina ja elin-
voiman luojina. Nämä näkökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla ole-
vasta uudistuksesta sekä sitä koskevasta lainsäädäntöesityksestä, eikä 
uudistus siksi parhaalla mahdollisella tavalla edistä Helsingin, metropo-
lialueen eikä suomalaisten kaupunkien kilpailukykyä tai tue niiden 
mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, väestönkasvu-
un tai kaupungistumisen lieveilmiöihin. Uudistukseen, erityisesti sen 
rahoitusjärjestelmään sisältyy päinvastoin suuri riski siitä, että kaupun-
kien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteut-
tamiselle sekä globaalisti kilpailukykyisen kaupungin rakentamiseen 
heikkenevät oleellisesti.

Uudistus vaikuttaa kuntien toimivaltaan ja tehtäviin merkittävästi. Tällä 
hetkellä kunnilla on mahdollisuus laajojen monitoimialaisten kokonai-
suuksien johtamiseen ja monipuolisen keinovalikoiman tarkoituksen-
mukaiseen hyödyntämiseen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut on integro-
itu muihin hyvin-vointipalveluihin sekä laaja-alaisesti terveyttä edistäviin 
palveluihin ja koulutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittääkin 
kaupungin aiempien sote-uudistuksesta annettujen lausuntojen mukai-
sesti huomiota siihen, että nykyinen järjestelmä, jossa kunnilla on laaja 
toimivalta ja tehtävät, on laajasti ymmärrettynä osa maamme hyvinvo-
innin perustaa sekä kansainvälisesti korkeatasoisen suomalaisen hy-
vinvoinnin merkittävä selittäjä. Uudistus ei tuo tästä näkökulmasta lisä-
arvoa, kun sen myötä tehtävät ja vastuu pirstoutuvat useamman hallin-
nontason hoidettavaksi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistuvassa 
maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, kau-
punkien ja kasvukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve 
vahvistaa niiden edellytyksiä menestyä. Nyt esitetyn uudistuksen ri-
skinä on, että se päinvastoin vaikeuttaa etenkin suurissa kaupungeissa 
väestönkasvun ja maahanmuuton haasteisiin vastaamista, väestön ter-
veyden ja hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä sekä eriytymiske-
hityksen torjumista. Uudistus onkin edelleen ennen kaikkea pienten 
kuntien tarpeista lähtevä. 

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista edesauttoi Helsingissä ratkaisevasti kaupungin 
keskitetty kriisijohtaminen ja toimiva yhteistyö kaikkien kaupungin toi-
mijoiden ja toimialojen kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirret-
tiin väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeusolo-
issa sosiaali- ja terveydenhuollon ja kunnan muiden palvelujen välinen 
saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tärkeää. Uudistettaes-
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sa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä tu-
leekin huolehtia siitä, että tätä ei vaaranneta.

Nyt esitetyn uuden hallinnon tason perustaminen ja palvelujen kokoa-
minen suuremman järjestäjän alle ei sosiaali- ja terveyslautakunnan 
mukaan automaattisesti paranna palvelua tai yhteistyötä. Kuntapohjai-
nen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme on kansainvälisestikin 
vertaillen toimiva ja kustannustehokas. Helsingin sekä muiden suurten 
kaupunkien ohella nyt esitetyn sote-uudistuksen tavoitteita toteuttavia 
ja toimivia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeita on jo 
omaehtoisesti kehitetty useilla alueilla kokoamalla järjestämisvastuuta 
suurempiin yksiköihin, kuten kuntayhtymiin. Tämä on osoitus siitä, että 
palvelujen järjestämisvastuussa olevien toimijoiden vahvistaminen sekä 
esitetyn uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista toteut-
taa myös ilman uuden hallinnon tason ja sote-maakuntien perustamis-
ta. Näin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistyö voisi jatkua 
välittömästi nykylainsäädännön puitteissa ja paikalliset olosuhteet hu-
omioon ottaen.

Myös integraatiota, jota korostetaan keskeisenä keinona uudistuksen 
tavoitteisiin pääsyssä, voidaan edistää ilman maakuntahallintoa ja val-
tion rahoitusta. Samoin perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ajatellut 
laaja-alaiset sote-keskukset ovat toteutettavissa ilman uutta hallinnon-
tasoa ja nykyrakenteessa. 

Uudistuksen aikataulua ja toimeenpanoa koskevat ehdotukset

Suunnitellun aikataulun mukaan esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tu-
levan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien, voimaanpanolaki 
1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin tammikuussa 
2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaisi 
1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimielimet vastaisivat 
sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, 
kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-maakuntahallitus on 
aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin lisäksi väliaikainen 
HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi valmistella ehdotus HUS-
maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuuhun 2022 mennessä. 

Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erittä-
in mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksen vaikutukset ovat moniulotteiset ja 
sen toteuttamiseen liittyy edelleen sekä paljon epävarmuuksia että ris-
kejä. Edellä mainittu huomioon ottaen on uudistuksen toimeenpano su-
unniteltu liian nopeaksi. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen riski-
en voidaan katsoa olevan aiempien hallituskausien sote-uudistuksia 
jossain määrin pienempiä. Riskejä vähentävät niin Uudenmaan erillis-
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ratkaisu kuin se, että esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi maakuntien 
vastuulle rajatumpi määrä tehtäviä kuin edellisellä hallituskaudella. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että 
uudistusta suunnitellaan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspan-
demiaa, jolla on ollut ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaik-
utuksia niin kuntien talouteen kuin käytössä oleviin resursseihin. Vallit-
seva pandemia on lisännyt kuntatalouden epävarmuutta merkittävästi 
ja lisäksi on otettava huomioon, että kuntatalouden tilanne oli jo ennen 
pandemiaa varsin heikko. Kuntatalouden kestävyyden näkökulmasta 
uudistuksen toteuttamisajankohta onkin erityisen haastava. Koronavi-
ruspandemia on johtanut taloudellisen kriisin ohella erittäin suureen so-
siaaliseen ja terveydenhuollon kriisiin. Tämän johdosta kuntien ja sai-
raanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjestelmät ovat kuormittuneet mer-
kittävästi. Pandemia tulee mitä ilmeisimmin jatkumaan ja vaikuttamaan 
sekä kansallisesti että paikallisesti monin tavoin vielä pitkään. Tilanne 
tulee jatkossakin kuormittamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erityisesti so-
siaali- ja terveydenhuoltoa, ja kuntien voimavarat sote-uudistukseen 
valmistautumiseen sekä sen toimeenpanoon tulevat olemaan hyvin ra-
jalliset. 

Edellä mainituista syistä sosiaali- ja terveyslautakunta pitää esitettyä 
aikataulua kireänä sekä toimeenpanon että eduskuntakäsittelyn osalta 
ja pitää kyseenalaisena, että hyvän lainsäädäntötavan edellyttämä huo-
lellinen valmistelu, vaikutusten arviointi ja huolellinen toimeenpano oli-
sivat toteutettavissa esitetyssä aikataulussa. 

Uudistuskokonaisuuteen liittyvät, valmisteilla olevat selvitykset

Uudistuskokonaisuuteen liittyen ovat parlamentaarisen komitean val-
misteltavana vuoden 2020 loppuun mennessä maakuntien verotusoi-
keus ja monikanavarahoituksen purkaminen. Lisäksi parlamentaarisesti 
valmistellaan aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyö 
31.12.2020 mennessä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että näistä valmistelussa olevista 
esityksistä on erityisesti maakuntien verotusoikeuteen liittyvän selvityk-
sen merkitys keskeinen ja sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta 
esityksestä vaikeuttaa merkittävästi sekä uudistuksen kokonaistalou-
dellisten vaikutusten arviointia että esitetyn rahoitusjärjestelmän arvio-
intia vaikutuksineen. 

Mikäli sote-uudistus toteutetaan, ei sosiaali- ja terveyslautakunnan nä-
kemyksen mukaan sote-maakuntien järjestämisvastuulle ole perustel-
tua myöhemmässäkään vaiheessa siirtää muita kuin nyt lausunnolla 
olevassa esityksessä ehdotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-
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lastustoimen tehtäviä. Lisäksi perusteltua on, että ympäristöterveyden-
huollon tehtäviä ei sisällytetä sote-maakunnan tehtäviin. 

Palvelujen tuottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskevat ehdotukset

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen tu-
ottamista, hankintaa ja ostopalveluita koskeviin säädösehdotuksiin ja 
kysymyksiin. Ehdotuksessa säädettäisiin täsmällisemmin sote-
maakunnan järjestämisvastuusta sekä tarkkarajaisemmin palvelujen 
hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta sekä vuokratyövoiman 
käytöstä. Kuntalaki lähtee järjestämisvastuusta, jossa kunnalla ei ole 
varsinaista tuottamisvastuuta, vaan se voi päättää tuottamistavasta. 
Jatkossa järjestämisvastuun rinnalle nostetaan aiempaa selkeämmin 
myös vastuu tuottaa palvelut itse. Oman palvelutuotannon tulisi muod-
ostaa toiminnan ydin siten, että eri toiminnoissa tarvittava oman henki-
löstön palvelutuotantoon liittyvä osaaminen sekä toiminnan vakaus olisi 
turvattu, eikä palvelutuotanto vaarantuisi häiriötilanteissa.  

Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että monituottajuuteen pe-
rustuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut erityisesti sosiaalipal-
veluissa vallitseva tuottamismalli. Helsingissä myös erilaiset yhdistyk-
set ja yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän määrän monipuolisia 
sosiaalipalveluita. Näin ollen lakiehdotuksessa jää epäselväksi, mikä 
olisi käytännössä ”liian laajamittaista” ostopalvelujen hyödyntämistä 
sekä se, tuleeko esitys edellyttämään sellaisten palvelujen niin sanot-
tua kotiuttamista takaisin julkisen järjestäjän (maakunta/Helsingin kau-
punki) tuottamisvastuulle, jotka tällä hetkellä hankitaan ostopalveluna, 
mutta joiden lakiesityksen mukaan arvioidaan olevan liian laajamittaista 
ostopalvelujen hyödyntämistä. Vaikuttaa myös siltä, että jatkossa pal-
velujen hankinta ylipäänsä tulkitaan ulkoistamiseksi, mikä olisi merkit-
tävä muutos, kun nykyään ulkoistuksella viitataan itse tuotetun toimin-
nan siirtämiseen ulkoiselle tuottajalle. Tämä sekä esitysluonnokseen 
sisältyvät epäselvyydet hankintalain ja sopimusoikeuden osalta tulisi 
täsmentää.

Rahoitus ja vaikutukset kuntatalouteen

Yleisiä huomioita

Helsingin kaupungin näkökulmasta sote-uudistuksen merkittävin muu-
tos liittyy peruskunnan rahoitusmallissa tapahtuviin muutoksiin. Uu-
distus muuttaa kaikkien kuntien rahoitusmallia ratkaisevasti ja kuntien 
rahoituksessa tapahtuvia muutoksia voidaan pitää kuntien kannalta vä-
hintään yhtä merkittävinä kuin järjestämisvastuun siirtoa itsehallintoalu-
eille. Lisäksi ne tuovat poikkeuksellista epävarmuutta niin Helsingin ku-
in muiden kuntien tulevien vuosien talouteen tilanteessa, jossa epä-
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varmuus on jo erityisesti koronaviruspandemian johdosta merkittävästi 
lisääntynyt. 

Helsingin kaupungin talouteen vaikutukset ovat merkittävät. Uudistus 
heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja investointikykyä sekä 
lisää kaupungin riippuvaisuutta valtionrahoituksesta. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta toistaa tältä osin kaupungin aiempiin sote-uudistusta 
koskeviin lausuntoihin sisältyvän näkemyksen siitä, että uudistus tulee 
heikentämään niin Helsingin kuin muiden suurten kaupunkien kilpai-
lukykyä suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta 
koko maan kehitykseen. Uudistus vaikuttaa kasvavan kaupungin 
kykyyn rahoittaa kasvuun tarvittavia investointeja ja lisää rahoituksen 
epävarmuutta. Erityisesti pidemmällä aikavälillä muutos kaupungin ta-
louteen on suuri, koska kunnallisveron ja yhteisöveron leikkausten jäl-
keen verotulojen vuosittainen euromääräinen kasvu on nykytilannetta 
pienempää. Uudistuksen suurimmat riskit ovat niissä tekijöissä, jotka 
vaikuttavat kaupungin tulevaisuuden investointikykyyn. Uudistuksessa 
olisikin välttämätöntä turvata kaupungeille kannusteet toteuttaa vaik-
uttavaa elinkeinopolitiikkaa. Tämä voidaan varmistaa lopulta vain 
takaamalla kaupungeille riittävä osuus kaupunkiseuduilla muodostu-
vasta verotulokasvusta. Lisäksi on huomioitava, että jo ennen ehdotet-
tua uudistusta kaupunkiseutujen on ollut välttämätöntä kasvattaa laina-
kantaansa asuntotuotantoa ja vetovoimaa lisäävien rakennushankkei-
den ja sitä kautta kasvun varmistamiseksi. Tämä kasvava lainakanta 
jouduttaisiin ehdotetun uudistuksen jälkeen ylläpitämään merkittävästi 
pienemmällä veropohjalla.

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoitus perustuisi valtion rahoi-
tukseen. Sote-maakunnille ei ainakaan toistaiseksi ehdoteta verotusoi-
keutta. Maakuntiin kohdistuisi myös varsin tiukkaa valtion-ohjausta. Ni-
iden kanssa vuosittain käytävissä neuvotteluissa ohjattaisiin sote-
maakuntaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistehtävässä. Neu-
votteluissa olisi mahdollisuus antaa toimenpide-ehdotuksia koskien 
esimerkiksi tuotantorakennetta, vähäistä suurempia palveluhankintoja, 
vuokratyövoimaa sekä investointeja, jotka esitysluonnoksen mukaan 
olisivat luvanvaraisia ja tiukasti säänneltyjä. Valtio tulisi ohjaamaan tiivi-
isti myös Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja inve-
stointeja. Valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös maakunnan ope-
ratiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei ole uudistuksen 
tavoitteiden näkökulmasta perusteltua. Vahva valtionohjaus on ristirii-
dassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta korostavan tavoitteen 
kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän rahoitusta koskevat ehdotukset
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan esitetyt sote-
maakunnan rahoituksen määräytymiskriteerit ovat kestämättömät. Suu-
rin osa eli noin 80 prosenttia yleiskatteisesta rahoituksesta määräytyisi 
sairastavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin perustuvan sote-
palvelukertoimen perusteella. Asukasmäärän perusteella (eu-
roa/asukas) määräytyisi vain vajaa 15 prosenttia rahoituksesta. Hyvin 
pieni osa (alle 4 prosenttia) rahoituksesta määräytyisi vieraskielisyyden 
ja asukastiheyden perusteella.

Esitetyt tarvetekijät ottavat heikosti huomioon niin Helsingin kuin laa-
jemman metropolialueen erityispiirteet kuten väestön voimakkaan kas-
vun, muuta maata suuremman maahanmuuton sekä eriarvoistumiseen 
liittyvät haasteet kuten segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden ai-
heuttaman ylikuolleisuuden. Lisäksi ne johtavat siihen, että maakuntiin, 
joilla on tällä hetkellä ikärakenteeseen nähden korkeat sote-
kustannukset (kuten Uusimaa) kohdistuu merkittäviä säästöpaineita. 
Määräytymiskriteerit poikkeavat myös merkittävästi nykyisistä valtion 
sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituskriteereistä sekä edellisellä vaa-
likaudella ehdotetun sote- ja maakuntauudistuksen määräytymiskritee-
reistä. Tällä hetkellä sairastavuuden perusteella määräytyy noin 23 
prosenttia rahoituksesta ja asukas- ja ikärakenneperusteisesti noin 68 
prosenttia rahoituksesta. 

Lautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järje-
stäjän rahoituksen määräytymiskriteereissä tulee painottaa nykyistä 
enemmän asukasmäärää ja ikärakennetta. Lisäksi kriteereissä tulisi 
huomioida paremmin suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille tyypilli-
set sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, kuten esimerkiksi pal-
jon palvelua tarvitsevien määrä (muun muassa pienituloisten perheiden 
lasten osuus, alhaisen koulutustaustan omaavien osuus, työttömyysas-
te, yksinhuoltajakotitalouksien osuus, maahanmuuttajataustaisten osu-
us), asunnottomuus ja segregaation torjunta. 

Esityksen mukaan sote-maakuntien rahoituksessa huomioidaan vuosit-
tain etukäteen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu 80 
prosenttisesti, kustannustason nousu sekä sote-maakuntien mahdolli-
set uudet tehtävät. Rahoitus tarkistetaan koko maan tasolla jälkikäteen 
vastaamaan toteutuneita sote-kustannuksia, jotta sote-maakunnilla on 
edellytykset hoitaa niille osoitetut tehtävät. Sote-maakunnille rahoitus 
kuitenkin kohdistuisi rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti las-
kennallisena rahoituksena, eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen 
rahoituksen riittävyyttä yksittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitami-
seen. Lautakunnan näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tu-
lisi huomioida maakuntakohtaisesti, jotta turvataan sote-palvelujen riit-
tävä rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.
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Esityksen mukaan valtio ohjaa voimakkaasti maakuntien investointeja. 
Maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuus rahoittaa tasees-
saan olevien kiinteistöjen peruskorjausta sekä uudisrakentamista on 
valtion kanssa käytävien neuvottelujen varassa, koska valtiolta tarvi-
taan hyväksyntä pitkäaikaiseen lainanottoon. Tämä hankaloittaa erittäin 
merkittävästi maakuntien ja HUS-maakuntayhtymän mahdollisuuksia 
pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun. Lisäksi tämä saattaa toimia 
kannusteena toteuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita muu-
toin kuin omaan taseeseen. Rahoituksen osalta Helsingin kaupunki on 
myös huolissaan tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta sekä yliopi-
stosairaaloiden asemasta ja näiden resurssien turvaamisesta tulevassa 
sote- ja maakuntauudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat merkit-
tävässä määrin rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta. Tämän tutkimuk-
sen ja koulutuksen resurssien turvaaminen on välttämätöntä myös 
maakuntauudistuksen yhteydessä. Esillä olevassa lakiesityksessä esi-
tetyssä maakuntien rahoitusmallissa ei tätä rahoitusta ole riittävästi hu-
omioitu.

Peruskunnan rahoitusmallia koskevat ehdotukset ja muutokset

Uudistuksella olisi valtava vaikutus kuntien talouteen: talouden volyymi 
puolittuu ja puolet veropohjasta leikataan valtion veropohjaksi. 
Helsingin kaupungin verotulot ovat tällä hetkellä noin 5 300 eu-
roa/asukas, kun ne uudistuksen jälkeen olisivat alle 2 200 eu-
roa/asukas. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää esitystä tältä osin huo-
lestuttavana, sillä niin Helsingin kuin muiden kasvavien kaupunkien ve-
ropohjan merkittävä pienentyminen tulee vaikeuttamaan oleellisesti 
kaupunkiseutujen kasvun ja elinvoiman takaavien investointien rahoi-
tusta.

Esitysluonnoksessa kuntien investointitarpeita ei ole juuri lainkaan tar-
kasteltu kasvukaupunkien näkökulmasta, mitä voidaan pitää merkit-
tävänä puutteena. Uudistuksen ja sen vaikutusten näkökulmasta on er-
ittäin oleellista huomioida, että sote-uudistus ei aiheuta kasvavien kau-
punkien investointitarpeeseen käytännössä lainkaan muutoksia. Tästä 
huolimatta niiden verotulopohja uudistuksen johdosta kuitenkin puo-
littuu, jolloin suureksi haasteeksi kaupungeissa muodostuu vuosikat-
teen pitäminen pidemmällä aikavälillä tasolla, jolla investoinnit kyetään 
rahoittamaan nykyjärjestelmää vastaavalla tasolla. Ilman tämän merkit-
tävän haasteen korjaamista uudistuksen riskinä on, että se heikentää 
koko kansantalouden näkökulmasta keskeisen metropolialueen, 
pääkaupunkiseudun sekä Helsingin kilpailukykyä ja vaikuttaa tätä kaut-
ta koko maan kehitykseen ja hyvinvointiin. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan kuntien tasaus-
vähennysrajaa tulisi madaltaa. Esityksessä ehdotettu verotuloihin poh-
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jautuvan valtionosuuksien kuntien välisen tasauksen tasausvähennys-
raja 10 prosenttia on liian kireä esityksessä ehdotettuun kuntien puo-
littuvaan veropohjaan nähden sekä kasvavien kaupunkien investointi-
tarpeiden kasvu huomioiden.

Uudistuksessa kuntien veropohjaa heikennettäisiin lisäksi leikkaamalla 
kuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta nykytasosta kolmannek-
sella. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kuntien yhtei-
söveropohjasta leikattava taso määritetään euromääräisenä ja selvästi 
lakiesityksessä ehdotettua noin 0,6 miljardia euroa matalammaksi. 

Uudistus muuttaa merkittävästi kuntien valtionosuusrahoituksen 
määräytymisperusteita. Esitysluonnoksen mukaan pääosa valtionosu-
usrahoituksesta voi jatkossa perustua erilaisiin sote-uudistuksen muu-
tosvaikutuksia tasaaviin mekanismeihin. Tämä heikentäisi merkittävästi 
kuntien rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Lautakunta painottaa, että 
sote-uudistuksen vuoksi toteutettavat kuntien talouden tasausmeka-
nismit tulee toteuttaa muutoin kuin osana kuntien peruspalvelutuotan-
toon tarkoitettua valtionosuusjärjestelmää.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää lisäksi huomiota kunnilta valtiol-
le siirtyvän tulopohjan perusteena oleviin tilastoituihin kuntakohtaisiin 
sote-kustannuksiin. Esityksen mukaan kustannukset laskettaisiin vuo-
den 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perus-
teella. Keskiarvo-tiedon käyttöä perusteellaan satunnaisvaihtelun ta-
saamisella. Koronapandemian taloudelliset vaikutukset eivät ulotu vain 
kuluvaan vuoteen, vaan sillä tulee olemaan lähivuosina merkittävä 
vaikutus kuntien talouteen, erityisesti kuntien sosiaali- ja terveyspal-
velujen kustannuksiin. Vuoden 2021 ja 2022 tietojen käyttäminen ehdo-
tetun rahoitusmallin pohjana merkitsee koronaepidemian eli satunnais-
tekijän mukana olemista kuntakohtaisissa sote-kustannuksissa. Sekä 
perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa koronasta johtu-
vien hoitojonojen purun kustannuksia siirtyy ainakin vuodelle 2021. Li-
säksi erikoissairaanhoidon kuntayhtymät ovat tekemässä merkittävää 
alijäämää, jotka kuntien tulisi esitysluonnoksen mukaan kattaa ennen 
uudistuksen voimaantuloa 1.1.2023. Lisäksi Helsingissä otetaan vuon-
na 2021 käyttöön Apotti-tietojärjestelmä, jonka vuoksi sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kustannukset ovat lähivuosina korkeammat. Lautakun-
nan näkemyksen mukaan sote-maakuntakohtaisissa kustannuksissa 
tulee olemaan runsaasti satunnaisvaihtelua ja lakiesitystä tulee tältä 
osin muuttaa.

Uudistuksen kokonaistaloudelliset vaikutukset

Uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on erittäin 
haasteellista, eikä vaikutuksia ole esityksessä tarkasteltu juuri laajem-
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min kuin aiemmissa, sote-uudistusta koskeneissa hallituksen esityksis-
sä. Kokonaistaloudellisten vaikutusten osalta haaste on myös se, että 
talouden näkökulmasta keskeinen osa uudistuskokonaisuutta, maa-
kuntaveron käyttöön ottoa koskeva parlamentaarinen selvitys, val-
mistuu vasta vuoden 2020 lopussa.

Vaikutuksia ei ole myöskään arvioitu kovinkaan kattavasti kasvavien 
kaupunkien ja alueiden tai niiden investointikyvyn näkökulmasta. Tästä 
huolimatta on selvää, että esitetyn uudistuksen taloudelliset vaikutukset 
kunnille ja myös Helsingille tulevat olemaan merkittäviä. Uudistus sisäl-
tää lisäksi riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivisesti kau-
pungin talouteen, turvallisuuteen, pääkaupungin kilpailukyvyn ja kansa-
invälisen vetovoiman kehittämiseen sekä helsinkiläisten palveluihin ja 
niiden toimivuuteen. Uudistuksen jälkeen valtionrahoituksen suhteelli-
nen merkitys kaupungin tulorahoituksessa tulisi olemaan nykyistä suu-
rempi, mikä lisäisi osaltaan rahoituksellista epävarmuutta sekä heiken-
täisi kunnallista itsehallintoa.

Myöskään uudistuksen kustannussäästövaikutuksia tai vaikutuksia tu-
ottavuuteen tai talouteen ylipäätään ei ole esityksessä pystytty osoitta-
maan. Päinvastoin toivottujen vaikutusten, kuten säästöjen, saavutta-
minen on esitysluonnoksenkin mukaan epävarmaa, etenkin lyhyellä ai-
kavälillä. Lisäksi uudistuksen toteuttamisesta syntyisi merkittäviä muu-
toskustannuksia, joiden kattaminen haastavassa kuntataloustilanteessa 
tulee olemaan vaikeaa. On tarkoituksenmukaista, että valtakunnallisen 
uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset rahoittaa valtio. 
Valtion varaama rahoitus tähän vaikuttaa kuitenkin täysin alimitoitetulta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (nk. Uusi-
maa-laki)

Laissa säädettäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun perustuvasta sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta ja sen jakautumisesta Uu-
denmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUS-
maakuntayhtymän välillä. Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin 
kaupungilla olisi ensisijainen järjestämisvastuu ja HUSilla järjestämis-
vastuu lailla tai järjestämissopimuksella sille siirretyistä tehtävistä.

Helsingin kaupungin aiemmissa lausunnoissaan esittämän näkemyk-
sen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto sosiaali- ja terveydenhu-
ollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen ratkaisu. Tilan-
teessa, jossa valtakunnallinen ratkaisu kuitenkin pohjautuisi sote-
järjestämisvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueil-
le, on esitetty erillisratkaisu sellainen, että se ottaa riittävässä määrin 
huomioon Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunkien erityis-
piirteet.
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Malli, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä olisi 
vastannut yksi Uudenmaan maakunta, ei olisi tuonut helsinkiläisille li-
säarvoa sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Helsinki on asu-
kasluvultaan yli kymmenesosa Suomesta. Helsingin sosiaali- ja ter-
veystoimiala on maan johtava sosiaali- ja terveydenhuollon toimija ja 
uudistaja, joka on kyennyt ja kykenee itse vastaamaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Yhteen järjestäjään pe-
rustuvan mallin toimeenpano olisi sisältänyt huomattavasti suurempia 
taloudellisia ja toiminnallisia riskejä muun muassa palvelujen saatavu-
uden ja laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmista. 
Riskejä voidaan hallita paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itse-
hallinnolliseen alueeseen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alu-
een toimintaan paremmin kuin tilanteessa, jossa Uusimaa muodostaisi 
yhden itsehallintoalueen ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen 
asukkaista liian kauas. Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan 
pitää parempana ratkaisuna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta. 
Kansanvaltaisuutta vahvistaisi lisäksi itsehallinnollisten alueiden järje-
stämisvastuu erikoissairaanhoidon osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sote-järjestäjien 
koon kasvaminen ja määrän väheneminen sekä esitetty erikoissairaan-
hoidon järjestämisratkaisu parantaisivat edellytyksiä perustason ja eri-
tyistason palvelujen integraatiolle. Itsehallinnollisten alueiden mahdolli-
suus järjestää niitä erikoissairaanhoidon palveluita, joita ei ole lain-
säädännöllä määrätty tai järjestämissopimuksella sovittu HUSin järje-
stämisvastuulle, lisäisi edellytyksiä palvelujen saatavuuden parantami-
selle.

Perustason sosiaali- ja terveydenhuolto on jo nykyisinkin Helsingissä 
integroitu, mikä mahdollistaa paitsi asiakaskohtaisten sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelukokonaisuuksien, myös kunnan muiden palvelu-
jen integroimisen asiakaslähtöisesti. Yhden suuren, koko Uudenmaan 
kokoisen maantieteellisesti laajan alueellisen järjestäjän mallissa tämä 
olisi vaikeampaa, ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut myös etääntyi-
sivät muista kunnan palveluista.

Esitetty erikoissairaanhoidon järjestämismalli mahdollistaa myös HUSin 
ja itsehallinnollisten alueiden työnjaon ja yhteistyön kehittymisen entistä 
asiakaslähtöisempään ja sujuvampien integroitujen palveluketjujen su-
untaan. Uudenmaan sote-maakuntien, Helsingin kaupungin ja HUSin 
välisen työnjaon ei välttämättä tarvitse olla kaikkialla samanlainen, mut-
ta kokonaisuudessa kyetään huolehtimaan asukkaiden yhdenvertaises-
ta kohtelusta ja perus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta koko-
naisuudesta. Samaan aikaan esitetty malli mahdollistaa Uudenmaan 
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kokonaisuudessa yhden alueellisen järjestäjän mallia paremmin eri 
alueiden erityispiirteiden huomioon ottamisen.

Esitetyssä mallissa yleinen ja ensisijainen sote-järjestämisvastuu olisi 
itsehallinnollisilla alueilla myös erikoissairaanhoidon osalta. Tämä va-
hvistaa perustasoa ja luo edellytyksiä perus- ja erityistason integraatiol-
le. Toisaalta HUSin järjestämisvastuulle kuuluvat keskeiset erikoissai-
raanhoidon tehtävät määriteltäisiin lainsäädännössä, mikä turvaisi eri-
koissairaanhoidon kokonaisuuden. Lisäksi itsehallinnolliset alueet ja 
HUS voisivat sopia järjestämisvastuun siirrosta HUSille myös muiden 
tehtävien osalta järjestämissopimuksella, jonka kriteereistä säädettäisi-
in lailla. Järjestämissopimus on lainsäädäntöä joustavampi tapa sopia 
tarkemmasta työnjaosta ja rakenteista.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta Uudenmaan erillisratkaisussa arvio-
innin kohteeksi nousee erityisesti integraatio, jota ei hallinnollisesti to-
teuttaisi sote-järjestämisen osalta Uudellamaalla samalla tavoin kuin 
muualla Suomessa. Tarkastelukulmana arvioinnissa on kuitenkin asuk-
kaiden palvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus, ei hallinnollisten rat-
kaisujen yhdenvertaisuus. Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuu-
den yhdenvertaisuus toteutuu ehdotetussa mallissa niin, että esimer-
kiksi aluekohtaisia hoitojonoja ei ole, vaan erikoissairaanhoitopalvelut 
tarjotaan yhdenvertaisesti alueesta riippumatta. Esitetty ratkaisu mah-
dollistaa edellä todetusti asukkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja pe-
rus- ja erityistason palvelujen toiminnallisesta kokonaisuudesta huoleh-
timisen. 

Esitetyllä ratkaisulla voidaan edelleen olettaa olevan tosiasiallisia ruot-
sinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua parantavia vaikutuksia, ko-
ska valtaosaan Uuttamaata muodostuisi hyvä väestöpohja ruotsinkielis-
ten palvelujen turvaamisen kannalta. Sote-järjestäjien suurempi koko 
mahdollistaisi erityispalvelujen järjestämisen nykyistä paremmin. Pal-
veluiden rakennetta ja järjestäjien yhteistyötä on vahvistettava ruotsin-
kielisten palveluiden varmistamiseksi. Erityisesti on keskityttävä toi-
menpiteisiin, jotka liittyvät hoidon järjestämiseen, rekrytointiin ja resurs-
seihin.

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaisi Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voisi myös itse tuottaa ensihoi-
topalvelun. On kuitenkin tärkeää, että ehdotus selkeästi antaa pe-
lastuslaitokselle mahdollisuuden toimia ensihoitopalvelun tuottajana. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun 
ja pelastustoimen välisen synergian hyödyntämiseksi sekä kustannus-
tehokkaan ja tuottavan toiminnan järjestämiseksi onkin olennaisen tär-
keää, että pelastuslaitos voi Helsingissä tuottaa kiireelliset ensihoito-
palvelut kuten nykyisinkin. 
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Esitetty erillisratkaisu vie Uudenmaan sote- ja pelastustoimen järjes-
telmää sisällöllisesti samaan suuntaan kuin muualla maassa ja luo 
edellytykset sote-uudistuksen toteuttamiselle myös Uudellamaalla. Nyt 
esitetty muutos on helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteu-
tettavissa kuin yksi Uudenmaan itsehallintoalue.

Esitysluonnoksessa ehdotettu Uudenmaan erillisratkaisu onkin sosiaali- 
ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan toteuttamiskelpoisin erillis-
ratkaisuvaihtoehto tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaisesti tavoit-
teena on itsehallintoalueisiin pohjautuva valtakunnallinen ratkaisu.

Uuttamaata koskeva sääntely on ehdotusluonnoksessa pääosin erillis-
ratkaisun loppuraportin mukainen. Kuitenkin lakiehdotuksen 5 §:n 2 
momentin 5 kohdassa mainitaan, että HUS vastaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon valmiuskeskuksen tehtävistä. Tämä muotoilu on tullut esi-
tykseen jälkikäteen. Jää epäselväksi, onko tässä tarkoitus keskittää 
uusia valmiustehtäviä HUSiin vai onko kyseessä vain nykytilaa vahvis-
tava tarkentava kirjaus. Viimeisimmässä esityksessä tartuntatautilain 
muutokseksi HUSille oltaisiin säätämässä koordinaatio- ja tilannekuva-
vastuuta, mutta ei vastuuta poikkeustilanteen resurssien johtamisesta. 
Lisäksi lakiehdotuksen 17 § ja kyseisen pykälän perusteluteksti ovat 
keskenään ristiriidassa. Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
mainitut lakiviittaukset eivät kaikilta osin vastaa säännöksen sisältöä ja 
ne ovat omiaan aiheuttamaan tulkintaepäselvyyksiä.

Kuraattorien ja psykologien siirtyminen sosiaali- ja terveystoimeen

Sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu myönteisesti esitykseen opis-
keluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtymisestä sote-
maakunnille. Siirto turvaisi nykyistä paremmin erityisesti tukea tarvitse-
vien ja mielenterveydeltään oireilevien lasten ja nuorten oikea-aikaisen 
palvelujen saamisen. Muutos edesauttaisi opiskeluhuollon palvelujen 
(koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut) 
johtamista yhtenä kokonaisuutena. Yhteisiä toimintamalleja ja mene-
telmiä voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä sujuvammin ja parantaa tiedon 
siirtymistä eri ammattilaisten välillä. Esimerkiksi mielenterveyden hoito 
olisi mahdollista tuoda nykyistä joustavammin osaksi lasten ja nuorten 
arkiympäristöä. Muutos mahdollistaisi myös kuraattorien ja psykologien 
ammatillisen osaamisen ja osaamisen kehittämisen vahvistumisen, kun 
työtä tehtäisiin tiiviimmässä yhteistyössä muiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien kytkeytyminen koulu- ja 
oppilaitosyhteisöihin sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen 
voidaan varmistaa työntekijöiden hallinnollisesta sijoittumisesta riippu-
matta. Opiskeluhuollon palvelujen sijoittuminen kokonaisuudessaan so-
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te-maakuntiin mahdollistaa myös yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvis-
tamisen ja kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. 

Tiedolla johtaminen ja tiedon integraatio

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää uudistuksen tavoitteiden toteutumi-
sen kannalta kriittisenä, että uudistuksessa mahdollistetaan tiedon in-
tegraatio ja tiedolla johtaminen. Merkittävä osa nykyisistä esteistä on 
ei-hallinnollisia ja ne olisivat ratkaistavissa verrattain yksinkertaisilla ja 
nopeasti toteutettavilla lainsäädännön muutoksilla, jotka toisivat merkit-
täviä integraatiohyötyjä sekä kustannustehokkuutta. Yksi tärkeimmistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista Uudellamaalla on asiakas- 
ja potilastietojärjestelmä Apotti, joka on maailman ensimmäinen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yhdistävä tietojärjestelmä. Oy Apotti Ab:n 
omistavat HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, 
Tuusula, Loviisa, Inkoo ja Siuntio. Nämä toimijat ovat sitoutuneet otta-
maan järjestelmän käyttöön, eikä uudistus saa millään tavoin vaarantaa 
sitä. Uudistuksessa pitäisi päinvastoin mahdollistaa Apotin käyttöönotto 
kattavasti kaikilla viidellä alueella Uudellamaalla. Apotti yhtenäistää 
asiakas- ja potilastyön toimintatapoja ja kirjaamista sekä sisältää yhtei-
set menetelmät asiakkaan tilanteen arviointiin, päätöksentekoon, pal-
velujen toteutumisen seurantaan ja vaikutusten mittaamiseen. Apotti 
tuo myös kansalaisille nykyaikaisen ja helppokäyttöisen Maisa-
asiakasportaalin, jossa kansalainen voi hoitaa kaikki sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiansa.

Käsittely

01.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kok-
ouksessa tämän asian käsittelyssä.

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään kohdan "Sosiaali- ja terveyspalvelujen järje-
stäjän rahoitusta koskevat ehdotukset" viimeisen kappaleen loppuun 
seuraavaa: "Rahoituksen osalta Helsingin kaupunki on myös huolis-
saan tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksesta sekä yliopistosairaaloi-
den asemasta ja näiden resurssien turvaamisesta tulevassa sote- ja 
maakuntauudistuksessa. Tähän mennessä kunnat ovat merkittävässä 
määrin rahoittaneet tutkimusta ja koulutusta. Tämän tutkimuksen ja 
koulutuksen resurssien turvaaminen on välttämätöntä myös maakun-
tauudistuksen yhteydessä. Esillä olevassa lakiesityksessä esitetyssä 
maakuntien rahoitusmallissa ei tätä rahoitusta ole riittävästi huomioitu."
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Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

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

Vastaehdotus 2:
Jäsen Kati Juva: Muutetaan kohdan "Palvelujen tuottamista, hankintaa 
ja ostopalveluita koskevat ehdotukset" jälkimmäisen kappaleen alku 
kuulumaan seuraavasti: "Esityksessä ei riittävästi huomioida sitä, että 
monituottajuuteen perustuva tuottaminen on jo vuosikymmeniä ollut eri-
tyisesti sosiaalipalveluissa vallitseva tuottamismalli. Helsingissä myös 
erilaiset yhdistykset ja yleishyödylliset säätiöt tuottavat merkittävän 
määrän monipuolisia sosiaalipalveluita. Näin ollen lakiehdotuksessa jää 
epäselväksi, mikä olisi käytännössä 'liian laajamittaista' ostopalvelujen 
hyödyntämistä sekä se, tuleeko esitys edellyttämään sellaisten palvelu-
jen niin sanottua kotiuttamista takaisin julkisen järjestäjän (maakun-
ta/Helsingin kaupunki) tuottamisvastuulle, jotka tällä hetkellä hankitaan 
ostopalveluna, mutta joiden lakiesityksen mukaan arvioidaan olevan lii-
an laajamittaista ostopalvelujen hyödyntämistä."

Kannattaja: jäsen Sandra Hagman

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

Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lisätään kohdan "Yleisiä huomioita" alle seu-
raavaa:

"Lautakunta näkee riskinä sote-uudistuksessa liian suuren määrän so-
te-resurssien valumisen hallinnollisiin kuluihin. Vaarana ovat esim. 
Apotin tyyliset erittäin kalliit tietojärjestelmähankkeet myös tulevaisuu-
dessa. Perusterveydenhuolto pystytään asiantuntijoiden mukaan hoi-
tamaan hyvin tulevaisuuden Suomessa, mutta erikoissairaanhoitoon 
pääsy voi monilla alueilla vaikeutua ja pitkittyä tulevaisuudessa. Lauta-
kunta korostaa sitä, että mitkään mallit eivät hoida sairaita ihmisiä, 
vaan ammattitaitoiset sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ihmiset, joita on 
oltava tarpeeksi töissä eri alueilla, jotta sote-palvelut saadaan asian-
mukaisesti turvattua myös tulevaisuuden Suomessa. Suomen julkinen 
talous ei ole kestävällä pohjalla ja resurssien riittävyys sote-palveluihin 
on ennen kaikkea poliittinen kysymys, joka ratkaistaan eduskunnan ja 
kuntien (ja tulevaisuudessa myös maakuntien) budjetoinneilla. 

Lautakunta tuo esiin huolensa siitä, onko sote-alalla tulevaisuudessa ri-
ittävästi ammattitaitoisia henkilöitä töissä. Lautakunta varoittaa, että ho-
itoalalla on pahimmassa tapauksessa tulevaisuudessa lisääntyvissä 
määrin hyvin epäpätevää henkilökuntaa, mikä vaarantaa potilasturvalli-
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suuden. Hoitoalan rekrytointiongelmat ovat vakava uhka, mutta uhkaan 
ei pidä vastata sillä, että hoitoalalle otetaan alalle sopimattomia hen-
kilöitä. Lautakunta vaatii sote-toimijoiden valvonnan lisäämistä sote-
uudistuksen myötä. Suomessa on nähty viime vuosina lukuisia potilaisi-
in kohdistuvia rikoksia ja väärinkäytöksiä, joista viime vuosien hoitoko-
tikuolemat ovat järkyttävä ja varoittava esimerkki. Sosiaali- ja terveysa-
lan väärinkäytökset ja potilaisiin kohdistuvat rikokset pitää pystyä en-
naltaehkäisemään parhaalla mahdollisella tavalla mm. valvonnan li-
säämisen kautta. Omavalvontaan ei missään tapauksessa voi luottaa 
potilasturvallisuuden ollessa kysymyksessä. Lautakunta korostaa sitä, 
että sote-alan valvonnan nykyinen lainsäädännöllinen toimintaympäri-
stö ei kunnolla takaa potilasturvallisuutta, vaan valvontaa täytyy laajen-
taa niin, että poliisiviranomaisten toimivaltuuksia laajennetaan sote-
alan rikosten tutkinnassa ja heille annetaan lakimuutosten kautta nykyi-
stä enemmän työkaluja puuttua sote-alalla tapahtuvien rikoksien tutkin-
taan."

Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Vastaehdotus 4:
Jäsen Sandra Hagman: Poistetaan kohdan "Yleisiä huomioita" kaksi vi-
imeistä kappaletta tarpeettomina.

Kannattaja: jäsen Karita Toijonen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Karita Toijonen: Lisätään kohdan "Yleistä" toisen kappaleen jäl-
keen seuraavaa: "Helsingin näkökulmasta keskeisin ongelma on tässä 
sote-uudistuksessa esitetty rahoitusmalli. Helsingin sote-maakunnalle 
lakiesityksen mukaan tuleva rahoitus on kohtuuttoman niukka. Se ei 
ota metropolialueen keskuskaupungin sosiaalisten ja terveydellisten er-
ityisongelmien moninaisuutta ja laajuutta huomioon. Helsingin kannalta 
on yhtä kohtalokasta se, että sote-maakuntien rahoittamiseksi esite-
tään noin 0,6 miljardin leikkausta kuntien yhteisöverotuloihin."

Kannattaja: jäsen Sanna-Mari Oranen

Vastaehdotus 6:
Jäsen Karita Toijonen: Poistetaan kohdan "Yleistä" kolmannen kappa-
leen viimeinen virke ja lisätään seuraavaa: "Helsingin sosiaali- ja ter-
veyslautakunta katsoo, että sote-sektoria poikkeuksellisesti työlli-
stävässä pandemiatilanteessa sote-uudistuksen aikataulu on kohtuut-
toman kunnianhimoinen."

Kannattaja: jäsen Sanna-Mari Oranen
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Vastaehdotus 7:
Jäsen Karita Toijonen: Lisätään kohdan "Yleistä" neljännen kappaleen 
jälkeen seuraavaa: "Sosiaali- ja terveyslautakunta on tyytyväinen sii-
hen, että Uudenmaan erillisratkaisussa Helsinki vastaa sote-
palveluiden järjestämisestä jatkossakin. Helsingin kannalta on hyvä 
asia, ettei sote-maakuntien toimiala ole liian laaja."

Kannattaja: jäsen Sanna-Mari Oranen

Vastaehdotus 8:
Jäsen Seija Muurinen: Muutetaan kohta "Kuraattorien ja psykologien si-
irtyminen sosiaali- ja terveystoimeen" kuulumaan seuraavasti:

"Hallituksen esitysluonnoksen mukaan opiskeluhuollon palvelut siirtyi-
sivät sote-maakunnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu 
olisi myös Helsingin kaupungilla. Opiskeluhuolto sijoittuisi Helsingissä 
sosiaali- ja terveystoimialalle nykyisen kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan sijaan.

Helsingin opiskeluhuollon volyymi on merkittävä. Helsingissä hallituk-
sen esityksessä opiskeluhuollon siirtämisestä on riskinä, että palvelun 
tarjoaminen suomenkielisissä, sopimuskouluissa ja ruotsinkielisissä 
kouluissa opiskeleville ei toteutuisi yhdenvertaisesti. Osassa yksityisiä 
ja sopimuskouluja työntekijät eivät ole kaupungin palveluksessa, mutta 
yhteistyö kaupungin ja yksityisten koulujen työntekijöiden välillä on su-
juvaa. Nykyinen Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallin-
noima opiskeluhuollon järjestämismalli on mahdollistanut myös aidosti 
kaksikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että opiskeluhuoltoa ei esitetä si-
irrettäväksi sote-maakunnille, Helsingissä sosiaali- ja terveystoimialal-
le."

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Vastaehdotus 9:
Jäsen Cecilia Ehrnrooth: Lisätään kohdan "Laki sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (nk. Uusimaa-
laki)" yhdeksännen kappaleen loppuun seuraavaa: "Palveluiden raken-
netta ja järjestäjien yhteistyötä on vahvistettava ruotsinkielisten palvelu-
iden varmistamiseksi. Erityisesti on keskityttävä toimenpiteisiin, jotka li-
ittyvät hoidon järjestämiseen, rekrytointiin ja resursseihin."

Kannattaja: jäsen Kati Juva
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Sandra Hagman)

Jaa-äänet: 6
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Alek-
si Niskanen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Kari-
ta Toijonen

Tyhjä: 2
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 
5 (tyhjää 2).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 8
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niini-
mäki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 8 - 4 (tyhjää 1).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 6 (jäsen Karita Toijonen)
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Jaa-äänet: 4
Leo Bergman, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 5
Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, San-
na Vesikansa

Tyhjä: 4
Katju Aro, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 5 - 4 (tyhjää 4).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 7 (jäsen Karita Toijonen)

Jaa-äänet: 3
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Ei-äänet: 7
Katju Aro, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 3
Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Karita Toijosen vastaeh-
dotuksen äänin 7 - 3 (tyhjää 3).

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 9 (jäsen Cecilia Ehrnrooth)

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sandra Hagman, Sami 
Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija Muurinen, Touko Niinimä-
ki, Sanna-Mari Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen
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Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Cecilia Ehrnroothin vas-
taehdotuksen äänin 12 - 0 (tyhjää 1).

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 8 (jäsen Seija Muurinen)

Jaa-äänet: 7
Katju Aro, Sandra Hagman, Kati Juva, Touko Niinimäki, Sanna-Mari 
Oranen, Karita Toijonen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen

Tyhjä: 2
Leo Bergman, Aleksi Niskanen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
4 (tyhjää 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Jäsen Aleksi Niskanen jätti eriävän mielipiteen sosiaali- ja terveyslaut-
akunnan lausunnosta rauenneen vastaehdotuksensa osalta seuraavin 
perusteluin:

"Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan olisi pitänyt hyväksyä tärkeä 
vastaehdotukseni, jossa linjataan soten tilannekuvan haasteita kunnille 
ja sote-toimijoiden valvonnan tärkeyttä."

18.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 18.08.2020 § 36

HEL 2020-007924 T 03 00 00
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Päätettävä tässä kokouksessa

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin hallinnonuu-
distus, joka toteutuessaan muuttaisi koko suomalaista hallintojärjestel-
mää merkittävällä tavalla. Se vaikuttaa erittäin merkittävästi kuntiin se-
kä kunnalliseen itsehallintoon. Lausunnolla nyt oleva hallituksen esitys 
poikkeaa jossain määrin aiempien hallituskausien esityksistä. 
Lähtökohtana on kuitenkin edelleen uuden hallinnontason eli sosiaali- 
ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavan itse-
hallinnollisen tason (sote-maakunnat) muodostaminen. Maakuntien pe-
rustamisessa on kyse kokonaisvaltaisesta järjestelmämuutoksesta, jol-
la on monen tyyppisiä, mittavia ja vaikeasti ennakoitavia seurauksia ja 
vaikutuksia. On epätodennäköistä, että uudistukselle asetetut tavoitteet 
esimerkiksi kustannusten kasvun hillinnästä tulevat toteutumaan.

Uudistusta on valmisteltu hyvin monivaiheisena prosessina ja siitä on 
ollut hankalaa muodostaa kokonaiskuvaa. Erityisesti uudistuksen rahoi-
tusmallista sekä erityisesti taloudellisista vaikutuksista kokonaiskuvan 
muodostaminen on edelleen lähes mahdotonta.

Uusimaa on maakuntana erityislaatuinen. Se poikkeaa muista maa-
kunnista olennaisesti erityisesti suuren väestömäärän, kantokyvyn sekä 
uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden koon suhteen. Uuttamaa-
ta koskevan erillisratkaisun mukaan Helsingin kaupunki vastaisi sote-
maakuntien tehtävistä Helsingin alueella. Helsingin kaupunki pitää esi-
tyksessä ehdotettua Uudenmaan erillisratkaisua perusteltuna tilantees-
sa, jossa valtakunnallinen ratkaisu pohjautuu pelastustoimen järjestä-
misvastuun siirtoon kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille. Esitet-
ty ratkaisu huomioi Uudenmaan maakunnan sekä kuntien ja kaupunki-
en erityispiirteet paremmin kuin vaihtoehto, jossa Uusimaa muodostaisi 
yhden itsehallinnollisen sote-maakunnan. 

Pelastuslautakunta kiinnittää lisäksi huomioita seuraaviin, kaupungin 
näkökulmasta keskeisiin esitysluonnoksen kysymyksiin.

Valtakunnallinen sote-uudistuskokonaisuus

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi sote-maakuntien järjestämis-
vastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Tätä 
perustellaan erityisesti järjestäjäkentän pirstaleisuudella sekä tarpeella 
vahvistaa valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pe-
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lastustoimen järjestämisessä. Uudistuksen tavoitteena on terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisen saatavuu-
den lisääminen ja kustannusten kasvun hillintä. 

Väestön ikääntymisen, palvelukysynnän kasvun ja julkisen talouden 
paineiden vuoksi sote-uudistuksen tarve on olemassa. Järjestämis-
vastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on pääosin perus-
teltua etenkin metropolialueen ja suurten kaupunkiseutujen ulkopuolel-
la. Nyt esitettyä uudistusta parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut jatkaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurempi-
in kokonaisuuksiin hallitusti ja korjaamalla ongelmia kuntapohjaista 
nykyjärjestelmää kehittämällä.

Helsingin kaupunki on aiempia sote-uudistuksia koskeneissa lausunno-
issaan kiinnittänyt huomiota siihen, että uudistukset eivät ole riittävällä 
tavalla ottaneet huomioon kaupungistumista, suurten kaupunkiseutujen 
erityispiirteitä tai kaupunkiseutujen kasvavaa merkitystä. Nämä 
näkökulmat puuttuvat myös nyt lausunnoilla olevasta uudistuksesta se-
kä sitä koskevasta lainsäädäntöesityksestä. Niin kansainvälisten kuin 
kansallisten tutkimustenkin mukaan kaupungistumiskehitys kiihtyy edel-
leen sekä maailmalla että kotimaassa, mikä entisestään lisää kaupun-
kien painoarvoa myös koko maan hyvinvoinnin turvaajana ja elinvoi-
man luojina. Esitysluonnoksessa tätä kaupunkien jatkuvasti kasvavaa 
merkitystä globaalissa taloudessa ei kuitenkaan tunnisteta eikä uu-
distus siksi parhaalla mahdollisella tavalla edistä Helsingin, metropoli-
alueen eikä suomalaisten kaupunkien kilpailukykyä eikä tue niiden 
mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, väestönkasvu-
un tai kaupungistumisen lieveilmiöihin. Uudistukseen, erityisesti sen 
rahoitusjärjestelmään sisältyy päinvastoin suuri riski siitä, että kaupun-
kien tulopohja ja kannusteet esimerkiksi oman elinkeinopolitiikan toteut-
tamiselle sekä näin globaalisti kilpailukykyisen kaupungin rakentami-
seen heikkenevät merkittävästi. Monimutkaistuvassa ja kaupungistu-
vassa maailmassa tarve laajojen kokonaisuuksien hallintaan korostuu, 
kaupunkien ja kasvukeskusten merkitys kasvaa ja samoin kasvaa tarve 
vahvistaa niiden edellytyksiä menestyä. Nyt esitetty uudistus kuitenkin 
päinvastoin vaikeuttaa etenkin suurissa kaupungeissa väestönkasvun 
ja maahanmuuton haasteisiin vastaamista, väestön terveyden ja hyvin-
voinnin ja elinvoiman edistämistä sekä eriytymiskehityksen torjumista. 
Uudistus onkin edelleen ennen kaikkea pienten kuntien tarpeista lähte-
vä.

Ajankohtaisen esimerkin kaupungin monitoimialaisen kokonaisuuden 
johtamisen merkityksestä tarjoaa Helsingin kaupungin hyvä selviytymi-
nen koronaviruspandemian hallinnassa alkuvuodesta 2020. Pandemian 
onnistunutta hoitamista keväällä 2020 edesauttoi Helsingissä ratkaise-
vasti kaupungin keskitetty kriisijohtaminen ja hyvä yhteistyö kaikkien 
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kaupungin toimijoiden kesken. Esimerkiksi henkilöstöresursseja siirret-
tiin väliaikaisesti muilta toimialoilta tukemaan sosiaali- ja terveystoimen 
työskentelyä. Näin tarvittavat palvelut pystyttiin järjestämään ja tuotta-
maan vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Myös poikkeusolo-
issa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja kunnan muiden 
palvelujen välinen saumaton yhteistyö sekä integraatio on erityisen tär-
keää. Erityisen kriittistä on varmistua siitä, että pelastuslaitos voi jat-
kossakin toimia kiireellisen ensihoitopalvelun tuottajana, millä varmiste-
taan tehokas ihmisten pelastaminen ja hengen turvaaminen poikkeuso-
loissa ja suuronnettomuuksissa. Uudistettaessa sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämistä tuleekin huolehtia siitä, että 
näitä tavoitteita ei vaaranneta.

Suunnitellun aikataulun mukaan esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tu-
levan voimaan pääosin vuoden 2023 alusta lukien, voimaanpanolaki 
1.7.2021. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäisiin tammikuussa 
2022 ja vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaisi 
1.3.2022. Väliaikaiset sote-maakuntien valmistelutoimielimet vastaisivat 
sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, 
kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-maakuntahallitus on 
aloittanut toimintansa. Uudellamaalla asetettaisiin lisäksi väliaikainen 
HUS-valmisteluryhmä, jonka tehtävänä olisi valmistella ehdotus HUS-
maakuntayhtymän perussopimukseksi huhtikuuhun 2022 mennessä.

Maakuntien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen on erittä-
in mittava muutosprosessi, joka edellyttää kunnilta, myös Helsingiltä, 
huolellista valmistelua. Uudistuksella on myös moniulotteisia vaik-
utuksia ja sen toteuttamiseen liittyy edelleen paljon epävarmuuksia ja 
riskejä. Näin on huolimatta siitä, että uudistuksen riskien voidaan 
katsoa olevan aiempien hallituskausien sote-uudistuksia jossain määrin 
pienempiä. Riskejä vähentävät niin Uudenmaan erillisratkaisu kuin se, 
että esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi maakuntien vastuulle raja-
tumpi määrä tehtäviä kuin edellisellä hallituskaudella. Nämä huomioon 
ottaen on uudistuksen toimeenpano suunniteltu liian nopeaksi.

Pelastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että uudistusta suunnitel-
laan toimeenpantavaksi keskellä koronaviruspandemiaa, jolla on ollut 
ja tulee olemaan vielä pitkään merkittäviä vaikutuksia niin kuntien talou-
teen kuin käytössä oleviin resursseihin. Vallitseva pandemia on lisännyt 
kuntatalouden epävarmuutta merkittävästi. Kuntatalouden kestävyyden 
näkökulmasta uudistuksen toteuttamisajankohta onkin erityisen haas-
tava. Koronaviruspandemia on johtanut taloudellisen kriisin ohella erit-
täin suureen sosiaaliseen ja terveydenhuollon kriisiin. Tämän johdosta 
kuntien ja sairaanhoitopiirien palvelu- ja hallintojärjestelmät ovat kuor-
mittuneet merkittävästi.  Koronapandemia tulee mitä ilmeisimmin jat-
kumaan ja vaikuttamaan sekä kansallisesti että paikallisesti monin ta-
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voin vielä pitkään. Tilanne tulee näin ollen jatkossakin kuormittamaan 
kuntia ja kuntayhtymiä ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja vo-
imavarat sote-uudistukseen valmistautumiseen ja sen toimeenpanoon 
tulevat olemaan hyvin rajalliset. 

Pelastuslautakunta pitää esitettyä aikataulua kireänä sekä toimeenpa-
non että eduskuntakäsittelyn osalta ja pitää kyseenalaisena, että hyvän 
lainsäädäntötavan edellyttämä huolellinen valmistelu, vaikutusten ar-
viointi ja huolellinen toimeenpano olisivat toteutettavissa esitetyssä ai-
kataulussa.

Uudistuksen vaikutukset Helsingin kaupungin talouteen ovat merkit-
tävät. Uudistus heikentää kaupungin verotulokertymän kasvua ja inve-
stointikykyä sekä lisää kaupungin riippuvuutta valtionrahoituksesta. Pe-
lastuslautakunta arvioi, että uudistus tulee heikentämään niin Helsingin 
kuin muiden suurten kaupunkien kilpailukykyä suhteessa kansainvälisi-
in kilpailijoihin ja vaikuttaa tätä kautta koko maan kehitykseen. Uudistus 
vaikuttaa kasvavan kaupungin kykyyn rahoittaa kasvuun tarvittavia in-
vestointeja ja lisää rahoituksen epävarmuutta erityisesti pitkällä aika-
välillä. Uudistus merkitsee entistä voimakkaampaa rahoituksellista sub-
ventiota helsinkiläisiltä muualle maahan. 

Pelastuslautakunta toteaa, että maakuntien verotusoikeuteen liittyvä 
selvitys on keskeinen koko sote-uudistuskokonaisuuden ja sen vaik-
utusten näkökulmasta. Sen puuttuminen nyt lausunnoilla olevasta esi-
tyksestä vaikeuttaa merkittävästi uudistuksen kokonaistaloudellisten 
vaikutusten arviointia ja rahoitusjärjestelmän arviointia vaikutuksineen.

Pelastustoimen järjestämisen yleiset linjaukset

Sote-maakunta vastaa pelastustoimen järjestämisestä alueellaan siten 
kuin tässä tai muussa laissa säädetään. Järjestämisvastuun sisällöstä 
säädetään sote-maakuntalain 7 §:ssä. Pelastuslautakunta huomauttaa, 
että pelastuslakiin ehdotettavat muutokset eivät sisälly nyt lausuttavana 
olevaan esitykseen, mikä tekee kokonaiskuvan muodostamisen pe-
lastustoimea koskevista muutoksista erittäin vaikeaksi. Pelastuslauta-
kunta toteaa, että pelastustoimen järjestämistä koskevat muutokset pe-
lastuslakiin tulisi käsitellä samaan aikaan ja yhdessä muun sote-
maakuntia koskevien ehdotusten kanssa.

Aikaisempi malli, jossa pelastustoimen järjestämisestä olisi vastannut 
yksi Uudenmaan maakunta, Uudenmaan maakuntaan kuuluminen ei 
olisi tuonut helsinkiläisille lisäarvoa. Helsinki on asukasluvultaan yli 
kymmenesosa Suomesta. Helsingin kaupungin pelastustoimi on maan 
johtava pelastustoimen toimija ja uudistaja, joka on kyennyt ja kykenee 
itse vastaamaan pelastustoimen palveluiden järjestämisestä ja tuotta-
misesta. Yhteen järjestäjään perustuvan mallin toimeenpano olisi sisäl-
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tänyt huomattavasti suurempia taloudellisia ja toiminnallisia riskejä mu-
un muassa palvelujen saatavuuden ja laadun näkökulmista. Riskejä vo-
idaan hallinta paremmin jakamalla Uusimaa useampaan itsehallinnolli-
seen alueeseen. Uudenmaan jakaminen turvaa lisäksi asukkaiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet itsehallinnollisen alueen toi-
mintaan paremmin kuin jos Uusimaa muodostaisi yhden itsehallintoa-
lueen ja päätöksenteko etääntyisi osasta alueen asukkaista liian kauas. 
Viiteen alueeseen pohjautuvaa mallia voidaan Uudellamaalla pitää pa-
rempana ratkaisuna myös kansanvaltaisuuden näkökulmasta.

Pelastustoimen nykyisessä järjestämismallissa Helsingin pelastustoi-
men alue on kattanut Helsingin kaupungin alueen ja organisoitu osana 
Helsingin kaupungin organisaatiota. Helsinki poikkeaa muista pe-
lastustoimen alueista toimintaympäristönä kooltaan, asukastiheydel-
tään, demografialtaan ja infrastruktuuriltaan. Helsinki on valtakunnan 
tasolla kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen kotipaikka, mikä asettaa 
pelastustoimelle erityisiä vaatimuksia. Helsingin pelastustoimen alueen 
tunnusluvut pelastustoimen osalta ovat turvallisuuden, onnettomuusva-
hinkojen toiminnan ja laadun osalta kansallisesti huippuluokkaa.

Helsingin kaupungin mittakaava ja taloudellinen kantokyky on muuhun 
Suomeen verrattuna omassa luokassaan. Toiminta osana Helsingin 
kaupungin organisaatiota ja taloutta on mahdollistanut huippulaaduk-
kaan, tehokkaan ja tuottavan pelastustoimen järjestämisen Helsingissä 
kustannuksilla, jotka ovat alhaisimpien joukossa asukasta kohden koko 
Suomessa. Pelastuslautakunta huomauttaa, että ehdotetun uudistuk-
sen kokoluokka huomioiden Helsingin pelastustoimen alueen erityispiir-
teitä ja toiminnan tuloksia ei ole riittävästi huomioitu uudistuksen val-
mistelussa. Uudistuksen myötä valtion ohjausvalta pelastustoimessa 
kasvaa olennaisesti nykyiseen verrattuna sekä rahoitusmekanismin et-
tä strategisen ohjauksen kautta. Uudistus vaarantaa mahdollisuudet 
järjestää pelastustoimen palvelut Helsingissä nykyisellä tuottavalla ja 
kaupunkilaisten kokonaisturvallisuuden kannalta paikallisesti katsoen 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Pelastuslautakunta toteaa, että kansallisella tasolla pelastustoimen uu-
distuksen tavoitteet ovat kannatettavia. Pelastustoimen järjestämisessä 
on nykyisellään suuria alueellisia eroja sekä toiminnallisesti että tu-
ottavuuden näkökulmasta. Toteutuessaan uudistukseen liittyvät oh-
jausmekanismit mahdollistavat pelastustoimen kehittämisen yhdenmu-
kaisempaan ja kansallisella tasolla tuottavampaan suuntaan. Uudistus 
myös mahdollistaa nykyistä paremmin valtakunnallisen ja alueellisen 
yhteistyön pelastustoiminnan eri osa-alueilla sekä luo edellytyksiä ke-
hittää kansallisella tasolla yhteisiä tietojohtamisen malleja ja siihen liit-
tyviä tietojärjestelmiä.



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 247 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
23.09.2020

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

Pelastuslautakunta kuitenkin huomauttaa, että edellä mainittuja uu-
distuksia olisi ollut mahdollista toteuttaa myös nykyisellä pelastustoi-
men järjestämismallilla vapaaehtoisen yhteistyön kautta. Monet kipeästi 
kaivatut uudistukset ovat kaatuneet valtion ja sisäministeriön halut-
tomuuteen investoida esimerkiksi kansallisen tason tieto-ohjauksen jär-
jestelmiin sekä käydä avointa keskustelua pelastustoimen alueiden 
kanssa kansallisen kehittämisen toimenpiteistä ja niiden rahoittamises-
ta.  Nyt esitetyn uuden hallinnontason perustaminen ja hallinnollisten 
organisaatioiden lisääminen eivät paranna palvelua tai yhteistyötä. Pe-
lastustoimen kansallista kehittämistä olisi ollut mahdollista jatkaa kor-
jaamalla sen ongelmia nykyjärjestelmää kehittämällä. Helsingin pe-
lastustoimen järjestämismalli ja siihen integroitu ensihoidon tuotanto on 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertaillen toimiva ja kustannus-
tehokas. Uudenmaan alueella tehdään jo nyt toimivaa alueellista yhtei-
styötä Uudenmaan muiden pelastustoimen alueiden kanssa omaehtoi-
sesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen puolella on toimivia ylikunnallisia to-
imintamalleja (muun muassa Eksote, Siun Sote), joita ei olisi perustel-
tua romuttaa, vaan niiden hyvien käytäntöjen toteutumista olisi voitu 
monistaa muualla Suomessa paikalliset olosuhteet huomioiden.

Sisäministeriön ohjausvallan merkittävä kiristyminen pelastustoimessa 
ja toisaalta valtion rahoitus antavat mahdollisuuden kansallisten uu-
distusten tehokkaampaan toteutukseen. Samalla kuitenkin pelastusto-
imen ohjauskustannukset tulevat huomattavasti kasvamaan nykyisestä. 
Pelastuslautakunta korostaa, että, lakipaketin valmistelussa ei ole riit-
tävästi huomioitu niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat pelastustoimen 
palvelutason ja muun kehittämisen sekä päällekkäisten hallinnollisten 
ohjausmekanismien johdosta tulevina vuosina. Pelastustoimen rahoi-
tuspohja on kansallisella tasolla riittämätön. Helsingin pelastustoimen 
alueen osalta ehdotettu rahoitusmalli vaarantaa pelastustoimen tuotta-
van järjestämisen.

Itsehallinnon kaventuminen

Esityksessä maakuntien pelastustoimen tehtävät siirtyvät sote-
maakunnan järjestämisvastuulle. Vaikka Helsingissä järjestämisvastuu 
säilyy Helsingin kaupungilla, kiinnittää pelastuslautakunta huomiota sii-
hen, uudistus merkittävällä tavalla heikentää Helsingin pelastustoimen 
toimivaltaa pelastustoimen järjestämisessä ja tuotannossa ja siten hei-
kentää Helsingin kaupungin mahdollisuuksia vastata kaupunkilaisten 
palvelut kokonaisuutena katsoen paikallisesti tarkoituksenmukaisim-
malla, vaikuttavalla ja veroeurojen kannalta tuottavalla tavalla. 

Pelastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että maakuntahallinto ei 
tule esitetyssä muodossa täyttämään kaikkia paikallisen itsehallinnon 
edellytyksiä. Maakuntien valtionohjaus olisi varsin voimakasta, myös 



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 248 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
23.09.2020

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

maakunnan operatiivista toimintaa koskevissa kysymyksissä, mikä ei 
ole uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua.  Vahva valtio-
nohjaus on ristiriidassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta ko-
rostavan tavoitteen kanssa.

Pelastustoimen järjestämislaki

Pelastustoimen palvelujen paikallisen saatavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen

Pelastustoimen järjestämislain ehdotetun 3 §:n mukaan pelastustoimen 
palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa 
mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorit-
taa viivytyksettä ja tehokkaasti. Lakiesityksen 4 §:ää koskevien yksity-
iskohtaisten perustelujen mukaan valtakunnallisen ohjaustarpeen tulee 
olla tasapainossa maakunnallisen itsehallinnon kanssa. Lakiehdotuk-
sen voimakkaampi ja keskitetympi ohjaus on rajoitettu siihen osaan so-
te-maakuntien toimintaa, jolla nimenomaan turvataan kansalaisten pe-
rusoikeuksia kuten henkeä, terveyttä ja omaisuutta ja joka on tarpeen 
järjestää valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Pelastustoimen järjestämislain 3 § on kopio nykyisen pelastuslain 28 
§:stä. Pelastuslain 28 §:n mukainen ohjaus on nykyisellään kärjistynyt 
sisäministeriön asettamaan sitovaan tavoitteeseen koskien pelastusto-
iminnan toimintavalmiusaikaa, jolla nimenomaan pyritään turvaamaan 
kansalaisten perusoikeuksia. Ongelmana nykyisen pelastuslain 28 §:n 
tulkinnassa on, että sisäministeriön sitovaksi katsottu ohjeistus pe-
lastustoiminnan toimintavalmiusajasta ei tunnista riittävällä tavalla toi-
mintavalmiusajan yhteyttä pelastustoimen vaikuttavuuteen. Ohjausme-
kanismi ei tunnista erilaisia onnettomuustyyppejä, niiden vahinkomeka-
nismeja tai vahinkojen todennäköisyyksiä. Ohjausmekanismi yleistää ja 
yksinkertaistaa liiaksi tapaa mitata pelastustoiminnan vaikuttavuutta. 
Suuressa osassa pelastustoiminnan tehtävistä toimintavalmiuden nyky-
isellä tavoiteajalla ei ole olennaista merkitystä pelastustoiminnan vaik-
uttavuuden kokonaisarvion kannalta.

Toimintavalmiudelle nykyisin asetettu sitova tavoitearvo on ristiriidassa 
pelastustoimen tuottavuuden kehittämisen kanssa. Pelastuslautakunta 
toteaa, että suuressa osassa pelastustoimen alueita toimintavalmiusa-
jan saattaminen sisäministeriön asettamalle tasolle edellyttää palvelu-
verkon laajentamista ja tarkoittaa siten kustannusten kasvua. 

Pelastuslautakunta toteaa, että pelastustoimen järjestämislain ehdotet-
tu 4 § tulkittuna yhdessä pelastuslain 28 §:n kanssa ei jätä sote-
maakunnalle todellisuudessa juurikaan liikkumavaraa pelastustoimen 
palveluiden järjestämiseen itsehallinnon puitteissa, vaan rajoittaa mah-
dollisuuksia palveluiden järjestämiseen paikalliset todelliset onnet-
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tomuus- ja vahinkotodennäköisyydet huomioiden. Lakiuudistuksessa 
sisäministeriölle annettu ohjausvalta kaventaa huomattavasti Helsingin 
pelastustoimen mahdollisuuksia todellisuudessa päättää pelastustoi-
men palvelutasosta paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Valtion ohjausvallan kasvattaminen

Hallituksen esityksessä pelastustoimen ohjausta valtion toimesta tiu-
kennetaan huomattavasti nykyisestä sekä talousohjauksen että sisämi-
nisteriön substanssiohjauksen kautta. Lakiesityksen mukaan sisäminis-
teriön asema pelastustoimen ohjaajana vahvistuisi, koska sen 
tehtäväksi tulisi sote-maakuntien järjestämän pelastustoimen nykyistä 
tehokkaampi valtakunnallinen ohjaaminen. Ohjaamisen välineenä olisi-
vat muun muassa pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden valmis-
telu, sote-maakuntien toiminnan ohjaaminen, vuotuiset neuvottelut so-
te-maakuntien kanssa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja 
rahoituksen riittävyyden arviointi. Lisäksi aluehallintovirastojen 
tehtävänä olisi arvioida sote-maakuntien pelastustoimen palvelutason 
riittävyyttä suhteessa riskeihin sekä tuottaa tietoa sote-maakuntien toi-
minnasta ja taloudesta pelastustoimessa.

Pelastuslautakunta toteaa, että valtion ohjausvallan vahvistuminen on 
merkittävä riski pelastustoimen paikallisen substanssiosaamisen huo-
mioimiselle pelastustoimen paikallistasolla. Paikallinen tuntemus pe-
lastustoimen alueilla on ylivertaista sisäministeriöön verrattuna, mikä 
on mahdollistanut ruohonjuuritason pelastustoimen substanssiosaami-
sen ja paikallisen taloussuunnittelun tehokkaan ja tuottavan yhdistämi-
sen. Tätä ei ole varaa menettää ylimitoitetulla valtion ohjauksella.

Pelastuslautakunta toteaa uudistuksen lisäävän mahdollisuuksia kehit-
tää pelastustoimea kansallisella tasolla yhtenäisin menettelyin ja järjes-
telmin. Pelastuslautakunta kuitenkin toteaa erittäin tärkeäksi sen, että 
paikallistasolle, toisin sanoen kullekin sote-maakunnalle ja Helsingille, 
jää riittävästi tosiasiallista toimivaltaa pelastustoimen palveluiden järje-
stämiseen ja että sitä toimivaltaa ei sitovasti tosiasiassa rajoiteta valtion 
lakiin kirjatulla strategisella ohjauksella ja rahoitusvallalla. 

Pelastustoimen järjestämislain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pe-
lastustoimen järjestämisen valtakunnallisista tavoitteista. Säännökses-
sä luetellaan asiat, jotka valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa on 
määriteltävä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lain 8 §:n mukaan valtio mää-
rittää käytännössä tavoitteet vaikuttavalle ja kustannustehokkaalle pe-
lastustoimelle, vaikka näille ei ole nykyisinkään olemassa kansallisesti 
hyväksyttyjä mittareita, saati tavoitearvoja.

Esityksen perustelujen mukaan vaikuttavuudella tarkoitetaan pe-
lastustoimen ulkoista tehokkuutta. Pelastustoiminnan osalta valtio voisi 
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asettaa esimerkiksi pelastustoiminnan toimintavalmiuteen, päivystys- ja 
varallaolojärjestelyihin, työajan hallintaan sekä riskiperustaisiin työvuo-
rovahvuuksiin liittyviä tavoitteita. 

Pelastuslautakunta toteaa, että perustelut ovat ristiriidassa sote-
maakunnan itsehallinnon kanssa. Työaikaan ja henkilöstöresurssin 
käyttöön liittyvät järjestelyt liittyvät työnantajan ja työntekijöiden välisiin 
palvelussuhteisiin sekä virka-ja työehtosopimuksiin. Pelastusalalla työ-
aikamallit, palkkaus ja henkilöstön saatavuus ovat symbioosissa kes-
kenään ja esimerkiksi työaikamalleihin puuttuminen voi aiheuttaa vaka-
via henkilöstön saatavuusongelmia. Valtion ohjauksella ei voida puut-
tua työnantajan toimivaltaan päättää palvelussuhdeasioista tai työ- ja 
virkasuhteiden ehdoista.

Pelastustoimen palvelutason määrittäminen

Ehdotettu pelastustoimen järjestämislain 8 § korostaa entisestään si-
säministeriön ohjausvaltaa myös palvelutason määrittämisen suhteen. 
Sisäministeriö on jo nykyisellään pelastuslain 28 §:ään liittyvällä oh-
jausvallalla merkittävästi rajoittanut nykyisten pelastustoimen alueiden  
mahdollisuuksia tosiasiassa itsehallintonsa puitteissa päättää alueensa 
palvelutasosta, vaikka päätösvalta nykyisinkin muodollisesti kuuluu pe-
lastustoimen alueiden toimivaltaan. 

Pelastustoimen järjestämislain 6 §:n mukaan pelastustoimen palveluta-
sopäätöstä tehtäessä on määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät 
voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä 
tehtäessä on otettava huomioon myös lain 8 §:ssä tarkoitetut valtio-
neuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.  Sote-
maakuntalain 7 §:ssä kuvattu järjestämisvastuu ja siihen liittyvä itse-
hallinto sekä pelastustoimen järjestämislain 6 §:ssä määritelty sote-
maakunnan itsehallinnollinen toimivalta päättää alueensa pelastustoi-
men palvelutasosta menettävät pitkälti todellisen merkityksensä, koska 
sote-maakunnalle ei juurikaan jää liikkumavaraa palvelutason määrit-
telyyn huomioiden pelastuslain 28 §:n mukaiset oikeuskäytännössä pa-
kottaviksi todetut toimintavalmiustavoitteet ja pelastustoimen järjestä-
mislain 8 §:n mukaisen huomattavan laajan valtion ohjausvallan.

Pelastustoimen järjestämislain 8 §:n haasteet eivät ole siihen kirjatuis-
sa tavoitteissa sinänsä, vaan edellä mainituissa sote-maakunnan itse-
hallintoa todellisuudessa kaventavissa ohjausmekanismin ristiriidoissa. 
Esimerkiksi 8 §:n 2 momentin 6-kohdassan mainittu tuottavuuden ja 
kustannusvaikuttavuuden tavoite, valtion rahoitusvalta sekä pe-
lastuslain 28 §:stä johdettu ehdoton palvelutasotavoite ovat voimak-
kaassa ristiriidassa keskenään. Pelastuslain 28 §:n voimassa oleva 
tulkinta pelastustoiminnan valmiudesta ja ehdotettu pelastustoimen jär-
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jestämislain 3 § käytännössä pakottavat pelastustoimen palveluverkon 
merkittäviin lisäyksiin Helsingissä ja useissa muissa sote-maakunnissa. 
Nämä muutokset tulevat kasvattamaan pelastustoimen kustannuksia ja 
erityisesti heikentämään toiminnan tuottavuutta.

Pelastuslautakunta toteaa, että uudistuksen tavoitteiden mukainen 
kustannustehokkuuden vaatimus yhdistettynä epämääräisesti määritel-
tyyn ja mitattuun pelastustoimen vaikuttavuuden vaatimukseen valtion 
laajaan ohjausvaltaan romuttavat käytännössä sote-maakunnan itse-
hallinnon mahdollisuudet päättää alueensa palvelutasosta. Strategisille 
maakuntatason valinnoille ei pelastustoimen osalta jää juurikaan tilaa.

Palveluiden keskittäminen

Pelastustoimen järjestämislain ehdotetussa 5 pykälässä säädetään 
tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin, jos se on välttä-
mätöntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai laadun tur-
vaamiseksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten 
kustannusten perusteella. 

Pelastuslautakunta toteaa, että ehdotus on tarkoituksenmukainen. Har-
voin tarvittavat resurssit ja kyvykkyydet on kustannustehokasta ja laa-
dunhallinnan kannalta mielekästä keskittää valtakunnallisesti yhdelle tai 
muutamalle toimijalle. 

Ehdotuksen perustelujen mukaan kukin sote-maakunta vastaisi keski-
tettyjen tehtäviensä rahoituksesta. Pelastuslautakunta toteaa, että esi-
tyksestä ei lainkaan ilmene, miten rahoitusmekanismin on sote-
maakuntien välillä tarkoitus tältä osin toimia. Riskinä on, että yksittäi-
nen pelastustoimen alue joutuu kantamaan keskitetyistä palveluista 
paikallista riskiarviota korkeamman varautumiskustannuksen. Tämä voi 
heikentää sote-maakunnan mahdollisuuksia muun pelastustoimen jär-
jestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Pelastuslautakun-
nan mukaan sote-maakuntien välinen rahoitusmekanismi tulisi tarken-
taa ja avata lakitasolla nyt esitettyä paremmin.

Ehdotetun lainkohdan 6-kohdan osalta pelastuslautakunta huomauttaa 
lisäksi, että vuoden kevään 2020 koronakriisin onnistunut hallinta 
Helsingissä on osoitus suuren kaupungin ja sen pelastustoimen kyvy-
stä varautua poikkeusoloihin. Pelastuslautakunta katsoo tärkeäksi, että 
toimintojen mahdollisella keskittämisellä ei rajoiteta Helsingin pe-
lastustoimen edellytyksiä ja rahoitusta varautua poikkeusoloihin ja 
normaaliolojen mittaviin häiriötilanteisiin Helsingin kaupungin paikalliset 
olosuhteet huomioiden parhaalla mahdollisella tavalla. 

Pelastuslautakunta toteaa, että pelastustoiminnan kansallisen tilanne-
kuvan ja johtamisen keskus olisi tarkoituksenmukaista keskittää 
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Helsinkiin, koska Helsingin pelastuslaitoksella on siihen soveltuva poik-
keusolojen vaatimukset täyttävä tila, jonka käyttöä olisi mahdollista 
muuttaa alueellisen ja valtakunnallisen pelastustoiminnan johtamisen 
tarpeisiin. Sijoitusta Helsinkiin puoltaa erityisesti lisäksi se, että 
pääkaupungissa sijaitsevat keskeiset valtion viranomaiset ja 
päätöksentekijät, joiden kanssa kriisitilanteissa tehdään yhteistyötä.

Pelastuslautakunta näkee, että kansainvälisessä pelastustoiminnassa 
hyödynnettäviä erityisresursseja olisi tarkoituksenmukaista koota yhden 
tai useamman sote-maakunnan hoidettavaksi. Tällaisia resursseja vaa-
tivia toimintoja ovat muun muassa tulvien torjunta, metsäpalot, raunio-
pelastus, CBRNE sekä mahdollisesti merellinen öljyntorjunta. Logistii-
kan osalta avun vastaanottotoiminnot olisi tarkoituksenmukaista sijoit-
taa alueille, joissa voidaan tehokkaasti tukeutua satamiin ja lentokentti-
in. Se tarkoittaa Helsingin lisäksi Länsi-Uuttamaata ja Varsinais-
Suomea sekä lentokenttien osalta lisäksi mahdollisesti Vantaata ja Pir-
kanmaata.

Ensihoidon synergian säilyttäminen

Uusimaa-lakia koskevan ehdotuksen mukaan HUS vastaa Uudella-
maalla ensihoidon järjestämisestä ja se voi itse tuottaa ensihoitopal-
velun. Pelastustoimen järjestämislain 1 §:n perustelujen mukaan lain 
tarkoituksena olisi myös synergiaetujen turvaamiseksi säilyttää pe-
lastustoimen mahdollisuudet tuottaa nykyisen kaltaisella tavalla ensiho-
ito- ja ensivastepalveluita sen mukaan, kuin sote-maakunta päättää. 

Pelastuslautakunta toteaa ehdotuksen mahdollistavan sen, että pe-
lastuslaitos toimii ensihoitopalvelun tuottajana. Pelastuslautakunnan 
näkemyksen mukaan ensihoitopalvelun ja pelastustoimen välisen sy-
nergian hyödyntämiseksi sekä kustannustehokkaan ja tuottavan toi-
minnan järjestämiseksi on olennaisen tärkeää, että pelastuslaitos voi 
Helsingissä tuottaa kiireelliset ensihoitopalvelut kuten nykyisinkin. Hy-
vin toimivaa järjestelmää ei pidä horjuttaa hallinnon uudistusten varjol-
la.

Rahoitusmekanismi ja rahoituksen riittävyys

Sote-maakuntien rahoituksesta annetun lakiehdotuksen mukaan valtio 
rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu 
sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoi-
tetaan valtiolle.

Pelastuslautakunta toteaa, että ratkaisu heikentää olennaisesti ohjata 
verotuloja paikallisella tasolla Helsingin kaupungin kannalta tuottavim-
malla tavalla, koska kaupungin pelivara rahoituksen ohjaamiseen kau-
punkikonsernin sisällä heikkenee merkittävästi.
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Rahoituspohjan valmistelu

Pelastustoimen kannalta uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutus-
ten arviointi on erittäin haasteellista eikä vaikutuksia ole esityksessä 
tarkasteltu lainkaan riittävästi. On kuitenkin selvää, että esitetyn uu-
distuksen taloudelliset vaikutukset Helsingille tulevat olemaan merkittä-
viä. Uudistus sisältää riskejä, jotka toteutuessaan vaikuttavat negatiivi-
sesti Helsingin pelastustoimen talouteen sekä sitä kautta helsinkiläisten 
palveluihin ja niiden toimivuuteen.

Pelastuslautakunta toteaa, että uudistuksessa tavoiteltua pelastustoi-
men kustannusten kasvun hillintää tai vaikutuksia tuottavuuteen tai pe-
lastustoimen alueiden talouteen ei ole esityksessä analysoitu riittävästi 
eikä uudistuksen vaikutuksia osoitettu. Edesauttaako uudistus kustan-
nusten hillintää tosiasiallisesti, on erittäin epävarmaa. 

Valtion talous- ja strategiaohjauksen merkittävä kasvu ehdotetun uu-
distuksen myötä tuo paineita lisätä kaikille hallinnon tasoille kyvykkyyttä 
tiedolla johtamisen, analytiikan ja raportoinnin tueksi. Tämä tulee edel-
lyttämään asiantuntijaresurssien lisäyksiä sisäministeriöön, aluehallin-
tovirastoon ja sote-maakunnan pelastustoimen johtamiseen. Esityksen 
mukaan valtion lisääntyvä ohjaus aiheuttaisi sisäministeriölle tutkimus- 
ja kehittämistehtävien sekä hallinnollisten tehtävien ja niistä johtuvien 
kustannusten kasvua. Perustelujen mukaan valtakunnallisen ohjauksen 
vahvistaminen edellyttäisi alustavasti arviolta 10 henkilötyövuoden li-
säystä sisäministeriön pelastusosastolle. 

Esityksessä ei ole lainkaan huomioitu, että alueellisten pelastuslaitos-
ten resurssit tiedolla johtamiseen ja sitä tukeviin järjestelmiin ovat jo 
nykyisellään merkittävästi alimitoitetut. Valtion talous- ja strategiaoh-
jauksen merkittävä kasvu tulee aiheuttamaan tarpeen lisätä kyvykkyyk-
siä johtamiseen, analytiikkaan, omavalvontaan ja talouden suunnittelu-
un ja kontrollointiin myös paikalliselle tasolle. Yksinomaan Helsingin 
pelastustoimessa tarvitaan useita henkilötyövuosia lisää resurssia.

Pelastuslautakunta arvioi, että valtion ohjausmekanismin vahvistumi-
nen ja tietojohtamisen tarpeet tulevat sote-maakuntien pelastustoimes-
sa ja aluehallintovirastoissa lisäämään asiantuntijatarvetta 30-50 hen-
kilötyövuotta ja huomauttaa, että siitä johtuvia kustannuksia ole lain-
kaan huomioitu uudistuksen rahoituspohjan valmistelussa.

Rahoitusmekanismi

Sote-maakuntien ja Helsingin rahoitus on yleiskatteellista, eli Helsinki 
päättää saamansa valtion rahoituksen kohdentamisesta tehtäviensä 
hoitamiseen. Kullekin sote-maakunnalle myönnetään valtion rahoi-
tuksena euromäärä, joka saadaan laskettaessa yhteen sosiaali- ja ter-
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veydenhuollon laskennalliset kustannukset ja tarkoitetut pelastustoimen 
laskennalliset kustannukset. 

Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu 
lähtökohtaisesti sote-maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin kust-
annuksiin. Valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain arvioidun 
kustannustason muutosten, tehtävämuutosten sekä toteutuneiden 
kustannusten perusteella. Rahoituksen tarkistaminen tehtäisiin koko 
maan tasolla jälkikäteen. Sote-maakunnille rahoitus kuitenkin kohdistu-
isi rahoituslain määräytymistekijöiden mukaisesti laskennallisena rahoi-
tuksena eikä tarkistuksessa arvioitaisi laskennallisen rahoituksen riittä-
vyyttä yksittäisen sote-maakunnan tehtävien hoitamiseen. Pe-
lastuslautakunnan näkemyksen mukaan toteutuneet kustannukset tulisi 
huomioida maakuntakohtaisesti, jotta turvataan pelastustustoimen pal-
velujen riittävä rahoitus toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Sote-maakuntien rahoituksesta annetun lakiehdotuksen 3 §:n perus-
telujen mukaan pelastustoimen tehtävissä rahoituksen tasoa tarkistet-
taessa seuraavalle varainhoitovuodelle palvelutarpeen kasvua ei otet-
taisi huomioon etukäteen toisin kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa 
(lain 7 §). Pelastuslautakunta toteaa, että esitys ei tältä osin huomioi 
pelastustoimen palvelutarpeen merkittäviä kasvupaineita Helsingissä ja 
muualla Suomessa tulevina vuosina.

Pelastustoimen järjestämislain 10 §:ää koskevan esityksen mukaan si-
säministeriö neuvottelee erikseen kunkin sote-maakunnan kanssa vuo-
sittain sote-maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoi-
men tehtävien toteuttamisesta ja myös valtiovarainministeriö osallistuu 
neuvotteluihin. Pelastuslautakunta toteaa, että nämä neuvottelut on so-
te-maakunnan ainoa mahdollisuus tuoda esiin sote-maakunnan pe-
lastustoimen rahoitukseen liittyviä puutteita. Koska sote-maakuntien 
pelastustoimen rahoitusta ei kuitenkaan arvioida etukäteen maakunta-
kohtaisesti, vaan valtakunnallisesti, ei neuvottelu- ja rahoitusmekanismi 
riittävällä tavalla huomioi kunkin sote-maakunnan paikallisia tarpeita. 
Tämä on olennainen heikennys vallitsevaan tilaan.

Esityksen mukaan sote-maakunta voi saada lisärahoitusta perustuslain 
7, 15 ja 20 §:ssä tarkoitettuihin perusoikeuksiin liittyvien pelastustoimen 
palvelujen järjestämiseen. Jos olisi arvioitavissa, että esille tuodut ong-
elmat eivät johdu siitä, että sote-maakunnan rahoituksen taso lähtökoh-
taisesti olisi liian alhainen, sote-maakunta tulisi ohjata toteuttamaan 
valtion ja sote-maakuntien ohjaus- ja neuvotteluprosessissa todettuja 
sote-maakunnissa toteutettavissa olevia kustannusten hallinnan kan-
nalta välttämättömiä toimenpiteitä. Pelastuslautakunta toteaa, että vi-
ittaus perustuslain ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen li-
ittyviin lainkohtiin jättää olennaisella tavalla epäselväksi, mihin tarkoi-
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tukseen lisärahoitusta tosiasiassa olisi saatavilla pois lukien ennalta ar-
vaamattomat poikkeuksellisia kustannuksia aiheuttavat yksittäiset on-
nettomuudet. Lisärahoitusmekanismilla ei esimerkiksi voida edistää 
nopean avunsaannin edellytyksiä huomioiden pelastushenkilöstön kou-
lutukseen, saatavuuteen ja perehdytykseen sekä lisärahoituksen ha-
kemiseen kuluva aika. Pelastuslautakunnan mukaan lisärahoituksen 
käyttötarkoitusta tulisi lain perusteluissa tarkentaa nykyistä paremmin.

Ehdotuksen mukaan sisäministeriö voi hylätä sote-maakunnan pe-
lastustoimea koskevan investointisuunnitelman osan mm. jos siinä ei 
ole osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille; jos laa-
jakantoinen tai taloudellisesti merkittävä investointi voitaisiin toteuttaa 
kustannustehokkaammin sote-maakuntien välisenä yhteistyönä; tai jos 
tällainen investointi ei edistäisi pelastustoimen kustannusvaikuttavaa 
järjestämistä. Pelastuslautakunta huomauttaa, että esitys rajoittaa mer-
kittävästi sote-maakunnan mahdollisuuksia taloutensa hallintaan erilai-
sia rahoitusmalleja ja toiminnan järjestämismalleja käyttäen.

Pelastustoimen rahoituksen laskentamalli

Rahoituslain 21 §:n mukaan sote-maakunnan pelastustoimen lasken-
nalliset kustannukset muodostuvat kertomalla asukaskohtainen pe-
lastustoimen perushinta sote-maakunnan asukasmäärällä ja lisäämällä 
tuloon pelastustoimen asukastiheyden ja riskitekijöiden perusteella 
määritellyt laskennalliset kustannukset. Asukasmäärään, asukastihey-
teen ja riskitekijöihin perustuvien laskennallisten kustannusten määrit-
telyssä käytettäisiin seuraavia painotuksia: Asukasmäärä 65 prosenttia, 
asukastiheys 5 prosenttia, riskitekijät 30 prosenttia.

Pelastuslautakunta toteaa, että asukasmäärään ja asukastiheyteen pe-
rustuvat tekijät ovat perusteltuja, mutta painoarvoiltaan liian alhaiset. 
Helsingissä käy töissä yli 150.000 henkilöä, joiden kotipaikka ei ole 
Helsingissä. Kaiken kaikkiaan Helsinkiin suuntautuva pendelöinti on 
henkilömäärältään 2,3 kertaa niin suurta kuin Helsingistä muualle pen-
delöinti. Työssä käyvistä noin 40 prosenttia asuu Helsingin rajojen ul-
kopuolella, mitä rahoitusperusteissa ei ole lainkaan huomioitu.

Pelastuslautakunta kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että riskitekijö-
illä määritetty laskentaperuste on erittäin epämääräinen eikä riittävässä 
määrin huomioi Helsingin kaupungin erityispiirteitä. Lakipaketin laskel-
mien mukaan kerroin on Helsingissä 11, kun manner-Suomen keskiar-
vo on 24 ja korkein kerroin 42 Keski-Pohjanmaalla.

Riskitekijöihin perustuvat laskennalliset kustannukset on lakiehdo-
tuksessa suhteutettu pelastustoimen alueen väestömäärään. Korkea 
väestömäärä ja väentiheys korreloivat korkeaan onnettomuustiheyteen 
ja lisäksi tiiviissä kaupunkirakenteessa myös nopean toimintavalmiuden 



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 256 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
23.09.2020

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

ylläpitäminen on haasteellisempaa. Pelastuslautakunnan mukaan on 
kestämätöntä, että suuri korkeariskisten riskiruutujen määrä Helsingin 
pelastustoimen alueella menettää merkitystään laskennallisten kustan-
nusten mitoittajana sen vuoksi, että näissä korkeariskisissä ruuduissa 
väentiheys on poikkeuksellisen korkea. Helsingin väestön ennustetaan 
myös jatkavan kasvuaan voimakkaana ja kaupungin yleiskaavassa on 
osoitettu runsaasti niin uudis- kuin täydennysrakentamista tulevana vu-
osikymmenenä. 

Pelastuslautakunta huomauttaa, että Helsingin pelastustoimen alueella 
esiintyy paljon poikkeuksellisia riskejä, joita lakiehdotuksen riskitekijöi-
hin perustuvat laskennalliset kustannukset eivät huomioi. Valtakunnan 
pääkaupunkina ja taloudellisena keskuksena Helsinkiin on sijoittunut 
runsaasti koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta elintärkeitä toimin-
toja, kuten valtion johtaminen, kansainvälinen toiminta ja puolustuskyky 
sekä kriittistä infrastruktuuria eli perusrakenteita, palveluita ja toiminto-
ja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen yl-
läpitämiseksi. Helsingin alueella on myös useita valtakunnallisesti mer-
kittäviä liikenteen, tietoliikenteen ja logistiikan rakenteita ja solmukohtia 
sekä elinkeinoelämän kannalta keskeisiä toimintoja ja palveluita.

Helsinki kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, rakennuskanta on monimuotoista 
ja erityisesti kantakaupungin alueella joudutaan tiheän rakennuskannan 
vuoksi suosimaan korkeaa ja maanalaista rakentamista. Usein korkea 
ja maanalainen rakentaminen yhdistyvät monimuotoisissa rakennusko-
konaisuuksissa, joissa yhdistyy asuinrakentamisen lisäksi myös julkisia 
tiloja, esimerkiksi kauppakeskuksia ja julkisen liikenteen asemia, joissa 
oleskelee päiväsaikaan runsaita määriä ihmisiä. Monimuotoinen raken-
taminen on pelastustoiminnan näkökulmasta haastavaa ja se on huo-
mioitava toimintavalmiuden mitoittamisessa ja suunnittelussa. Helsing-
issä järjestetään jatkuvasti mittavat turvatoimet vaativia suurtapahtumia 
ja valtiovierailuja.

Vieraskielisten määrä on kasvanut Helsingissä voimakkaasti 1990-
luvun alusta saakka ja vuonna 2019 vieraskielisten osuus Helsingin 
väestöstä oli 15,7 %. Ennusteiden mukaan vieraskielisten osuus väe-
stöstä tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa ja arvioiden mukaan 
vuonna 2035 se olisi jopa neljännes Helsingin väestöstä. Suuri vie-
raskielisen väestön määrä vaatii pelastustoimen henkilöstöltä yhä 
enemmän kielitaitoa ja eri kulttuurien tuntemusta. Erityisesti onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa 
myös vieraskielinen väestö huomioiden. Tämä vaatii panostuksia pal-
veluiden kehittämiseen tulevana vuosikymmenenä. Onnettomuuksien 
ehkäisyn palveluissa tunnistetaan merkittäviä resursointitarpeita myös 
toiminnan digitalisoinnin ja sähköisen asiakaspalvelun kehittämiseksi.
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Pelastuslautakunta toteaa, että pelastustoimen rahoituksen riskitekijä ja 
rahoituksen painotukset ottavat heikosti huomioon Helsingin erityispiir-
teet. Pelastustoimen järjestäjän rahoituksen määräytymiskriteereissä 
tulee painottaa nykyistä enemmän asukasmäärää ja asukastiheyttä ja 
riskikertoimessa on nykyistä paremmin huomioitava Helsingin erityispi-
irteet kuten väestön voimakas kasvu, tiheän kaupunkirakenteen aiheut-
tamat liikenteelliset haasteet, pendelöinti sekä muuta maata suurem-
man maahanmuuton, segregaation, syrjäytymisen ja päihteiden aiheut-
tama kuormitus pelastustoimelle.

Rahoituksen riittävyys

Ehdotettuun lakipakettiin sisältyvien rahoituslaskelmien mukaan 
Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus alen-
tuisi 144 miljoonaa euroa eli 222 euroa asukasta kohden. Pelastustoi-
men osalta laskennallinen vähennys olisi 0,86 miljoonaa euroa eli 1 eu-
roa/asukas. Rahoituksen laskennallinen alentuminen johtuu pelastusto-
imen riskikertoimesta, joka Helsingissä on arvioitu Suomen alhaisim-
maksi. Pelastuslautakunta toteaa, että riskikertoimen aiheuttama rahoi-
tuksen vähentyminen Helsingissä ei ole perusteltu Helsingin pe-
lastustoimen taso ja paikalliset vaatimukset huomioiden. 

Esityksen mukaan pelastustoimessa pyritään pitkällä aikavälillä kust-
annusten säästöön mm. palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja tuottavu-
uden parantamiseen osaamisen kokoamisella, palveluverkon tiivistämi-
sellä ja täsmällisemmällä työnjaoilla (esimerkiksi päivystyksessä ja 
operatiivisissa toiminnoissa).  Kustannusnousun taittaminen tulisi to-
teuttaa niin, että palvelutaso ei alene. Kustannusten nousun taittaminen 
kohdentuisi muun ohella henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon, hankinto-
jen valmisteluun ja toteutukseen. Henkilöstörakennetta painotettaisiin 
nykyistä paremmin turvallisuuspalveluihin ja pelastustoimintaan sekä 
hallittaisiin luonnollisen poistuman aiheuttamaa henkilöstövoimavarojen 
muutosta esimerkiksi koulutusjärjestelmää sekä henkilökohtaisia ura-
polkuja kehittämällä. Valmiusjärjestelyjä optimoitaisiin niin, että otetaan 
huomioon vaihtelut riskeissä vuorokauden- ja vuodenajan mukaan. So-
pimuspalokuntien nykyistä tarkoituksenmukaisempaa käyttöä edistettä-
isiin. Pelastustoimen operatiivinen johtaminen ja siihen liittyvät päivys-
tys- ja varallaolojärjestelyt toteutettaisiin nykyistä kustannustehok-
kaammin.

Pelastuslautakunta toteaa, että perustelut ovat jyrkässä ristiriidassa so-
te-maakunnan itsehallinnon kanssa. Työaikaan ja henkilöstöresurssiin 
liittyvät järjestelyt liittyvät työnantajan ja työntekijöiden välisiin palvelus-
suhteisiin sekä virka-ja työehtosopimuksiin. Pelastusalalla työaikamallit, 
palkkaus ja henkilöstön saatavuus ovat symbioosissa keskenään ja 
esim. työaikamalleihin puuttuminen voi aiheuttaa vakavia henkilöstön 
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saatavuusongelmia. Valtion ohjauksella ei voida puuttua työnantajan 
toimivaltaan päättää palvelussuhdeasioista. Myöskään taloushallinnos-
sa ei ole saavutettavissa kustannussäästöjä. Päinvastoin valtion ta-
lousohjaukseen siirtyminen ja päällekkäiset talousohjauksen ja toimin-
nanohjauksen suunnittelu- ja kontrollimekanismit (pelastuslaitostaso, 
sote-maakuntataso, AVI, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö) tulevat 
huomattavasti kasvattamaan talous- ja ohjaustoimintojen kustannuksia.

Helsingin pelastustoimen käyttömenokustannuksien kasvu vuonna 
2020 verrattuna edelliseen vuoteen oli 1,6 % johtuen yksinomaan pal-
velutarpeen kasvusta ja kasvun tarve vuoteen 2030 mennessä on mi-
nimissään 1,6-3,2 % vuodessa pelkästään pelastustoiminnan nopean 
avunsaannin näkökulmasta. Pelastuslautakunta toteaakin, että esityk-
sessä ei riittävästi huomioida pelastustoimen palveluverkon kasvatta-
misesta, tietojärjestelmäkehityksestä ja tiedonhallintaan ja asiantuntija-
työn kasvuun liittyviä kustannuspaineita. Pelastustoimen yhteinen raho-
ituspohja ja Helsingin pelastustoimen osuus eivät riitä kattamaan pe-
lastustoimen kustannuksia tulevaisuudessa.

Henkilöstövaikutukset

Pelastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että uudistuksessa turvataan 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen henkilöstön asema sekä 
palkkauksen yhdenvertaisuus Uudenmaan muiden sote-maakuntien 
pelastustoimen henkilöstöön nähden.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, puhelin: 31030000

jani.pitkanen(a)hel.fi
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 31030010

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.08.2020 § 175

HEL 2020-007924 T 03 00 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle opiskelu-
huollon osalta hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhu-
ollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien pe-
rustamista koskevaksi lainsäädännöksi seuraavan lausunnon:

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan opiskeluhuollon koulukuraattori- 
ja koulupsykologitehtävät siirtyisivät sote-maakunnille. Uudellamaalla 
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sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu olisi Helsingin kau-
pungilla. Uudistuksen toteutuessa hallituksen esityksen mukaisesti ku-
raattorit ja psykologit sijoittuisivat Helsingissä sosiaali- ja terveystoimia-
lalle nykyisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sijaan.

Helsingissä esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella opiskelee 
noin 87 000 lasta ja nuorta. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripal-
veluja hoitaa lähes 200 opiskeluhuollon ammattihenkilöä. Perusope-
tuksessa enemmistön työnantajana on Helsingin kaupunki, mutta 
osassa yksityisiä ja sopimuskouluja työntekijät eivät ole kaupungin pal-
veluksessa. Yhteistyö kaupungin ja yksityisten koulujen omien työnte-
kijöiden välillä on sujuvaa. Toisella asteella kaupunki järjestää osittain 
myös yksityisten lukioiden ja kokonaan yksityisten ammatillisten oppi-
laitosten opiskeluhuollon.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on eri kunnissa organi-
soitu eri tavoin joko osana opetustointa tai sosiaali- ja terveystointa. 
Enemmistössä kuntia nämä palvelut on Helsingin tavoin integroitu kun-
tien opetustoimeen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee oppilaitoksen 
hyvinvointityön perustaksi yhteisöllisen, jokaista osallistavan ja ennal-
taehkäisevän työn. Opiskeluhuollon keskeisten ammattihenkilöiden eli 
psykologien ja kuraattoreiden työssä olennaista on yhteisöllinen työ ko-
ko oppilaitoksen tasolla yhteistyössä henkilökunnan, lasten ja nuorten 
sekä sidosryhmien kanssa. Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden 
työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvoin-
tityö, jossa lähtökohtina ovat oppimisen ja kasvun tukeminen, turvalli-
suuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. 
Työtä johdetaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjän sekä oppilaitok-
sen tasolta ja sitä tehdään suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti. 
Rehtori tai koulutuspäällikkö vastaa oppilaitoksen yhteisöllisestä opis-
keluhuollosta.

Koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa on oma osuus opis-
keluhuollosta. Tämä on kiinteä osa opetussuunnitelmaa, josta vastaa 
valtakunnallisella tasolla Opetushallitus. Ehdotuksessa esitetään, että 
yhteisöllistä opiskeluhuoltoa valvoisi jatkossa Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos. Tämä on ristiriidassa kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvan 
muun toiminnan ohjauksen ja valvonnan kanssa.

Psykologin ja kuraattorin kuuluminen samaan työyhteisöön opettajien 
kanssa vahvistaa oppilaitoksen sisäistä asiantuntijuutta ja parantaa 
opiskeluhuollon henkilöstön tuntemusta oppilaitosyhteisöstä. Lisäksi 
opetushenkilöstön opiskeluhuollollinen asiantuntemus lisääntyy konsul-
taatioiden kautta, mikä vahvistaa opiskeluhuollon vaikuttavuutta. Opis-



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 260 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
23.09.2020

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

keluhuoltohenkilökunnan kuuluminen oppilaitosyhteisöön madaltaa op-
pijoiden kynnystä hakeutua palvelujen piiriin, koska työntekijät ovat op-
pijoille tutumpia. Vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten 
saaminen oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin on välillä hyvin haas-
tavaa, mutta oppilaitoksen omien työntekijöiden luona käyminen koe-
taan luontevana osana koulutyötä ja opiskelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painottuu asiakkaiden kanssa tehtävä 
yksilötyö, ja psykologien ja kuraattorien sijoittuminen sosiaali- ja ter-
veystoimeen voi hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää yh-
teisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Ennaltaehkäisevä ja 
yhteisöllinen työ mahdollistaa varhaisen puuttumisen oppijoiden vai-
keuksiin, ennen kuin ne kehittyvät vaikeammiksi.

Hallituksen esityksessä esitetään kuraattorien ja psykologien työnkuvi-
en muuttamista. Työaikaa käytettäisiin enemmän yksilöhoitoihin ja ku-
raattorien osalta tarvittaessa myös palvelutarpeen arviointiin. Esitetty 
muutos toisi psykologien ja kuraattorien tehtäviin muita kuin koulussa 
tapahtuvia tehtäviä. Tämä vähentää psykologien ja kuraattorien teke-
mää työtä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollon palveluiden sijoittuminen sivistystoimeen edistää yhte-
istyötä oppijoiden hyvinvoinnin vahvistamisessa. Keväällä 2020 lähes 
kaikki Suomen suurimmat kunnat linjasivat, että ne haluavat säilyttää 
opiskeluhuollon osana sivistystoimen toimintaa. Myös hallituksen esi-
tysluonnoksessa todetaan, että nykyisen kuntien järjestämisvastuulle 
kuuluvan opiskeluhuollon etuna voidaan pitää sujuvaa yhteistyötä opet-
tajien ja kunnan muiden palvelujen kanssa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteutettiin toukokuussa 2020 
peruskoulujen opiskeluhuollon itsearviointi. Sen yhteydessä kysyttiin 
kaikkien koulujen yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien edustajien nä-
kemystä psykologi- ja kuraattoripalveluiden sijoittumisesta. Opiskelu-
huollon sijoittuminen jatkossakin sivistystoimen osaksi koettiin tärkeäk-
si.

Helsingin näkökulmasta keskeistä on ottaa huomioon myös ruotsinkie-
lisen opiskeluhuollon järjestäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
alalla on eriytetty ruotsinkieliset palvelut omaksi toiminnakseen, toisin 
kuin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tämä on mahdollistanut aidosti kak-
sikielisten opiskeluhuollon palvelujen järjestämisen Helsingin kau-
pungin alueella. Palvelukokonaisuus vastaa esi-, perus- ja lukio-
opetuksen opiskeluhuollon lisäksi yksityisen ammattioppilaitos Prak-
ticumin opiskelijahuollosta. Rakenne mahdollistaa lasten ja nuorten op-
pimisen ja hyvinvoinnin tuen kehittämisen ja toteuttamisen yhtenäisenä 
kokonaisuutena, ja perinteiset nivelvaiheet on tehokkaasti poistettu. 
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Palvelut on viime vuosina voitu varmistaa kaikille yksiköille ruotsin kie-
lellä, mikä ei ole aina itsestään selvää muissa lasten ja nuorten hyvin-
voinnin palveluissa. Riskinä uudistuksessa on, että nyt hyvin toimivas-
sa ruotsinkielisessä opiskeluhuollossa yhteiskehittäminen vaikeutuisi ja 
kadotettaisiin vahvan yhtenäisen johtamisen edut.

Helsingissä se, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut ku-
uluvat osaksi ruotsinkielistä kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuutta 
on mahdollistanut tosiasiallisen palvelutarjonnan toteutumisen ruotsiksi. 
Resursseja on voitu joustavasti kohdentaa uudelleen, lisätä tarvittaessa 
eri yksiköihin ja työnjakoa muokata. Erityistä tukea tarvitseville on voitu 
ennakoivasti suunnitella tulevaisuuden oppimispolut. Hallituksen esi-
tyksen mukainen muutos sisältää merkittävän riskin siitä, että näiden 
palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa toteutuisi yhdenvertaisella 
tavalla suomenkielisiin palveluihin. Tämä aiheuttaa samalla mahdolli-
sen riskin myös valtiosääntöoikeudellisista ongelmista.

Hallituksen esityksen mukaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologi-
palvelut koottaisiin uudistuksessa nykyistä suurempiin hallinnollisiin yk-
siköihin. Esityksen perustelujen mukaan tämä vahvistaisi työntekijöiden 
ammatillista osaamista ja tukea sekä parantaisi työhyvinvointia. Suu-
remmista yksiköistä saadut hyödyt koskevat lähinnä pieniä kuntia, sillä 
Helsingissä opiskeluhuollon yksiköt ovat jo tällä hetkellä suurempia ku-
in monien sote-maakuntien yksiköt tulisivat olemaan. Myös opiskeluhu-
ollon henkilöstön työhyvinvointi ja -viihtyvyys on Helsingissä korkea. 
Helsingin opiskeluhuollon saamat tulokset Kunta10- ja työterveyskyse-
lyissä ovat kiitettävällä tasolla.

Esityksen perusteluissa todetaan, että kuraattorien ja psykologien siir-
tyminen hallinnollisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin mahdollistaisi ai-
empaa sujuvammat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut erityi-
sesti tukea tarvitseville oppilaille ja opiskelijoille. Helsingissä kasvatuk-
sen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyötä on ke-
hitetty aktiivisesti muun muassa palveluohjauksessa. Esimerkiksi lasten 
ja nuorten mielenterveyden yksilötyön palveluketjujen kuvaukset ovat 
valmistumassa yhteistyön tuloksena.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata hallituksen esityksessä eh-
dotettua muutosta. Opiskeluhuollon säilyttäminen kunnan sivistystoi-
men peruspalveluna tukee kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää opis-
keluhuoltotyötä, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamista 
ja varhaista puuttumista mahdollisiin ongelmiin. Myös yksityiset kou-
lutuksenjärjestäjät Helsingissä kannattavat opiskeluhuollon pitämistä 
sivistystoimessa.

Käsittely
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11.08.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään uusi kohta (13) 
(kappaleen (12) jälkeen, jossa on käsitelty ruotsinkielistä opiskeluhuol-
toa):

"Helsingissä se, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
kuuluvat osaksi ruotsinkielistä kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuut-
ta on mahdollistanut tosiasiallisen palvelutarjonnan toteutumisen ruot-
siksi. Resursseja on voitu joustavasti kohdentaa uudelleen, lisätä tarvit-
taessa eri yksiköihin ja työnjakoa muokata. Erityistä tukea tarvitseville 
on voitu ennakoivasti suunnitella tulevaisuuden oppimispolut. Hallituk-
sen esityksen mukainen muutos sisältää merkittävän riskin siitä, että 
näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa toteutuisi yhden-
vertaisella tavalla suomenkielisiin palveluihin. Tämä aiheuttaa samalla 
mahdollisen riskin myös valtiosääntöoikeudellisista ongelmista."

Kannattaja: Martina Harms-Aalto

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään uusi kohta (13) 
(kappaleen (12) jälkeen, jossa on käsitelty ruotsinkielistä opiskeluhuol-
toa): "Helsingissä se, että opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipal-
velut kuuluvat osaksi ruotsinkielistä kasvatuksen ja koulutuksen koko-
naisuutta on mahdollistanut tosiasiallisen palvelutarjonnan toteutumi-
sen ruotsiksi. Resursseja on voitu joustavasti kohdentaa uudelleen, li-
sätä tarvittaessa eri yksiköihin ja työnjakoa muokata. Erityistä tukea 
tarvitseville on voitu ennakoivasti suunnitella tulevaisuuden oppimispo-
lut. Hallituksen esityksen mukainen muutos sisältää merkittävän riskin 
siitä, että näiden palveluiden tarjoaminen ruotsiksi ei jatkossa toteutuisi 
yhdenvertaisella tavalla suomenkielisiin palveluihin. Tämä aiheuttaa 
samalla mahdollisen riskin myös valtiosääntöoikeudellisista ongelmis-
ta."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 5
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen

Tyhjä: 6
Fatim Diarra, Ville Jalovaara, Emma Kari, Petra Malin, Hannu Oskala, 
Kirsi Pihlaja
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Poissa: 1
Abdirahim Husu Hussein

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi äänestyksessä Ted Apterin 
vastaehdotus äänin 5–1. Tyhjää äänesti 6. Poissa 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi
Niclas Rönnholm, ruotsinkielisen perusopetuksen päällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi
Jaana Kariniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 82745

jaana.kariniemi(a)hel.fi
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§ 223
Arrendeprinciper för Tennispalatsets tomt och tillägg av köpoption i 
arrendeavtalet (Kampen, tomten 40101/1)

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för tomten 4040/1 i Kam-
pen i Helsingfors fram till 31.12.2080 och lägger till en köpoption i ar-
rendeavtalet enligt bilaga 1.

Behandling

Ordföranden konstaterade att ärendets beslutsförslag har fel datum i 
den finska versionen. Stadsfullmäktige fastställer arrendeprinciper till 
31.12.2080, inte till 30.12.2080.

Ledamoten Mia Haglund understödd av ledamoten Sami Muttilainen fö-
reslog att beslutsförslaget ska ändras som följer:

Stadsfullmäktige fastställer arrendeprinciper för tomten 4040/1 i Kam-
pen fram till 31.12.2080 i enlighet med bilaga 1. Arrendetagarens kö-
poption tas bort från arrendeprinciperna.

2 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Beslutsförslaget ska ändras som följer: Stadsfullmäktige 
fastställer arrendeprinciper för tomten 4040/1 i Kampen fram till 
31.12.2080 i enlighet med bilaga 1. Arrendetagarens köpoption tas bort 
från arrendeprinciperna.

Ja-röster: 69
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, 
Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Ab-
dirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte 
Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Björn Månsson, Dani Niska-
nen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, 
Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
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va, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juha-
ni Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja 
Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna 
Vesikansa, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Nej-röster: 13
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Ve-
ronika Honkasalo, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Petra 
Malin, Sami Muttilainen, Suldaan Said Ahmed, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Blanka: 3
Katju Aro, Mari Holopainen, Petrus Pennanen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemkaava_10667

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats verksamhetsområde 
är att som en del av Helsingfors stadskoncern med stöd av ett arren-
deavtal inneha tomten 4010/1 i 4 stadsdelen (Kampen) i Helsingfors 
samt äga en musei- och affärsbyggnad på tomten (Tennispalatset), 
Helsingfors stad äger alla aktier i ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget 
Helsingfors Tennispalats.
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Arrendeavtalet mellan Helsingfors stad och Fastighetsaktiebolaget 
Helsingfors Tennispalats gäller till 31.12.2055. Arrendet är ca 560 000 
euro per år. 

Försäljning av fastighetsbolaget

Helsingfors stad har för avsikt att sälja aktierna i Fastighetsaktiebolaget 
Helsingfors Tennispalats, och en process för försäljningen har redan in-
letts. I och med försäljningen realiseras det fastighetspolitiska pro-
grammet godkänt av stadsstyrelsen 24.6.2019, 485 §, samt Helsingfors 
stads lokalstrategi godkänd av stadsstyrelsen 22.6.2020, § 400. Enligt 
beslutet bedriver staden en aktiv ägarpolitik genom att avstå från de lo-
kaler som staden inte behöver i den egna serviceproduktionen och vars 
ägande inte är förknippat med andra strategiska orsaker eller service-
behov på sikt.

Med tanke på försäljningen av aktierna är det av största vikt att gällan-
de hyresavtal har en viss säkerhet och kontinuitet. Därför är det ända-
målsenligt att ändra arrendeavtalets längd till omkring 60 år och lägga 
till en köpoption, vilket även förbättrar förhandlingspositionen.

Detaljplane- och tomtuppgifter

För området gäller detaljplanen nr 10667 från år 1999. Tomten har i de-
taljplanen angetts som kvartersområde för affärsbyggnader (K). Ten-
nispalatsets byggnad är i detaljplanen skyddad med beteckningen sr-2. 
Ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.

Arrendetid och arrendets belopp

Det föreslås att arrendetiden ska vara ca 60 år och upphöra vid ut-
gången av 2080.

Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 49 euro per 
kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 4/2020 (index 19,66) är priset per 
kvadratmeter våningsyta cirka 963 euro.

Det nya längre arrendeavtalets årsarrende är ca 865 000 euro. Arren-
det tas ut till 80 procent så länge byggnaden huvudsakligen används 
som biograf och för kulturella ändamål. Det nedsatta arrendet är ca 
690 000 euro per år.

Tre utomstående experter har gett ett värderingsutlåtande med tanke 
på arrendet och den eventuella försäljningen. På grundval av värde-
ringsutlåtandena kan det konstateras att arrendet och försäljningspri-
set, med beaktande av den nedsättning som beviljas, är på marknads-
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villkor enligt de gränsvärden på  +/- 15%– +/- 20% som anges i utlå-
tandena.

Värderingsutlåtandena finns i bilagematerialet.

Förnyat arrendeavtal

Arrendeavtalet kommer att uppdateras och i det ska inkluderas nöd-
vändiga servitutsvillkor samt nya villkor om markbeskaffenheten. Sam-
tidigt ändras avtalsområdets areal så att den överensstämmer med gäl-
lande detaljplan och tomtindelning.

Köpoption

Det är meningen att foga ett villkor om köpoption till arrendeavtalet i en-
lighet med Helsingfors riktlinjer för överlåtelse av tomter som stadssty-
relsen godkänt 1.4.2019, 220 §, jämte anvisningar för närmare tillämp-
ning av dessa. Enligt punkt 3.3 i riktlinjerna överlåter staden bl.a. kon-
tors- och hotelltomter i regel genom försäljning eller arrende med kö-
poption, enligt den projektansvariges val. Köpesumman är då ca 17 
miljoner euro.

Befogenheter och verkställighet 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, såvitt stadsfullmäktige godkänner be-
slutsförslaget, att då fullmäktiges beslut verkställs berättiga tomtchefen 
att arrendera ut och, om arrendetagaren beslutar utnyttja sin köpoption, 
att sälja tomten 4040/1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokrausperiaatteet
2 Asemkaava_10667

Bilagematerial

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



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 268 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
23.09.2020

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 527

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 
4040/1 vuokrausperiaatteet 30.12.2080 saakka sekä päättää osto-
oikeuden lisäämisestä maanvuokrasopimukseen liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

14.09.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Muutetaan päätös muotoon: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 
4040/1 vuokrausperiaatteet 30.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti. 
Vuokralaisen oikeus ostaa tontti poistetaan vuokrausperiaatteista.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, An-
ni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar
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Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.06.2020 § 385

HEL 2020-006329 T 10 01 01 02

Salomonkatu 15, Fredrikinkatu 65

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punkiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan uudelleen 
Helsingin Kampissa sijaitsevan tontin 4040/1 (pinta-ala 6 618m², ra-
kennusoikeus 17 900 k-m²) Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalat-
sille (y-tunnus 1090036-0) liitteen 1 mukaisin ehdoin.

Käsittely

16.06.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Esitys muotoillaan seuraavasti: "Kaupunkiympäristölaut-
akunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta 
oikeutetaan vuokraamaan uudelleen Helsingin Kampissa sijaitsevan 
tontin 4040/1 (pinta-ala 6 618m², rakennusoikeus 17 900 k-m²) Kiintei-
stöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille (ytunnus 1090036-0) pääosin 
liitteen 1 mukaisin ehdoin. Vuokralaisen oikeus ostaa tontti poistetaan 
vuokrausperiaatteista."

Kannattaja: Noora Laak

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mia Haglundin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
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Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Ka-
leva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Noora Laak

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11-
2.

09.06.2020 Pöydälle

02.06.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

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

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 224
Arrendeprinciper för en underjordisk parkeringsanläggning (Ska-
tudden)

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för den underjordiska par-
keringsanläggning på Skatudden som framgår av detaljplan nr 12333 i 
enlighet med bilaga 1.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Katajanokan pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet
2 Asemakaava 12333
3 vuokra-aluekartta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Projektbeskrivning

En underjordisk parkeringsanläggning med cirka 500 bilplatser har pla-
nerats på Skatudden i överensstämmelse med den gällande detaljpla-
nen nr 12333. Parkeringsanläggningen kommer att ligga i området för 
Kronberggatan, Skatuddskajen, Hamngatan och Mastgatan. Avsikten 
är att för projektet arrendera en underjordisk lokal på cirka 15 000 m² i 
de i detaljplanen anvisade höjdlägena för en underjordisk parkerings-
anläggning i enlighet med detaljplanen. Parkeringsanläggningen kom-
mer att betjäna områdets företag, invånare och hamn. Infarten till par-
keringsanläggningen sker från tomten för verksamhetsbyggnader på 
Kanalgatan 14.

Området har varit reserverat för YIT Rakennus Oy (YIT) sedan år 2002. 
YIT har arrenderat området för ett bolag som ska bildas. Ett utdrag ur 
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detaljplanen finns som bilaga 2. En karta över arrendeområdet finns 
som bilaga 3.

Sökande av bygglov

Det underjordiska området var utifrån ett beslut 12.2.2020, § 16, av 
chefen för teamet företagstomter vid stadsmiljösektorn  utarrenderat till 
YIT för tiden 1.2–31.7.2020 för sökande av bygglov.

Arrendebeslutet är för 30 år.

Stadsmiljönämnden har 11.8.2020, § 405, i enlighet med sina befogen-
heter beslutat utarrendera tomten för 30 år så att det är möjligt att inle-
da projektets byggarbeten innan stadsfullmäktige fattar sitt beslut om 
arrendeprinciperna.

Arrendeavtal och arrendetid

Årsarrendet för det underjordiska parkeringsområdet bestäms utgåen-
de från att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”ok-
tober 1951 = 100” motsvaras av priset 5,50 euro/m² (nuvärde cirka 108 
euro/m²). Årsarrendet för de underjordiska områdena för körförbindel-
serna och de tekniska lokalerna som betjänar parkeringsanläggningen 
bestäms utgående från att poängtalet 100 för det officiella levnadskost-
nadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 1,50 euro/m² 
(nuvärde cirka 29 euro/m²). Priserna har bestämts med hjälp av ett 
värderingsutlåtande från en utomstående värderare. Årsarrendet är så-
ledes nu ca 76 000 euro. Utlåtandet finns i bilagematerialet.

Enligt vedertagen praxis för underjordiska parkeringsprojekt tas 20 % 
av arrendet ut under byggtiden, dock längst i tre års tid.

Avsikten är att arrendeavtalet ingås för cirka 60 år så att arrendetiden 
går ut 31.12.2080.

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 Katajanokan pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet
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2 Asemakaava 12333
3 vuokra-aluekartta

Bilagematerial

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 518

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan 
nro 12333 mukaisen maanalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaat-
teet liitteen 1 mukaisesti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 405

HEL 2020-007706 T 10 01 01 02

Kanavakatu 14

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
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 Katajanokalla sijaitsevan asemakaavan nro 12333 mukaisen maa-
nalaisen pysäköintilaitoksen vuokrausperiaatteet vahvistetaan liit-
teen nro 1 mukaisesti. 

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tontit-yksikön yri-
tystontit-tiimin päällikön vuokraamaan edellä esitysehdotuksessa 
A tarkoitetun alueen kohdan A liitteessä nro 1 esitetyin periaattein 
YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun enintään 30 vuo-
deksi riippumatta tonteille asemakaavan muutoksessa osoitetuista 
kerrosalamääristä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että näin mahdollisesti päätettyä vuokraus-
ta jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa esitysehdo-
tuksessa A tarkoitetut vuokrausperiaatteet. 

C

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

oikeuttaa maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden 
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun maaomaisuuden hal-
linnan tuki –yksikön sopimukset ja toiminnan ohjaus -tiimin päällikön tai 
hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin 
puolesta edellä mainitun sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sii-
hen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia. 

(S0108-114)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi
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§ 225
Arrendeprinciper för ett område utarrenderat för kulturverksamhet 
(Brunnsparken, Parkgatan 4)

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för det outbrutna område 
som består av parkområdet 91-9-9903-100 och som framgår av kartbi-
laga 1 enligt följande:

 Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 31 euro 
per kvadratmeter våningsyta, vilket i prisnivån för november 2019 
(index 1973) motsvarar 612 euro/m² vy.

 Arrendetiden utgår 31.12.2079.
 I övrigt gäller villkoren i det nuvarande arrendeavtalet i bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kartta vuokra-alueesta
2 Maanvuokrasopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Arrendetagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Arrendeavtal och arrendetid
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Ett outbrutet område på ca 1 000 m² i Brunnsparken har genom ett be-
slut 20.12.2019, § 139, av chefen för teamet företagstomter vid stads-
miljösektorn utarrenderats till Tiina ja Antti Herlinin säätiö sr för tiden 
1.1.2020–31.12.2049 med tanke på kulturverksamhet.

Arrendetagaren har köpt byggnaden i arrendeområdet av Stiftelsen för 
Finlands arkitekturmuseum och har för avsikt att renovera den för kul-
turverksamhet. Enligt planen ska till byggnadens övre våning förläggas 
arbetslokaler för allmännyttiga stiftelser, likaså gemensamma arbetslo-
kaler för forskare och konstnärer och för olika projekt och samhälleliga 
företag som arbetar för det allmänna bästa. I byggnadens bottenvåning 
har det planerats trivsamma lokaler för samvaro och lärande som är 
öppna för alla. Dessa kan t.ex. vara ett kafé-galleri, ett klassrum för un-
dervisning eller en verkstadslokal och även flexibla gemensamma loka-
ler för olika evenemang och möten.

Enligt det gällande arrendeavtalet förlängs arrendetiden till 31.12.2079, 
om stadsfullmäktige fastställer arrendeprinciper för arrendeområdet till 
utgången av år 2079. Enligt arrendeavtalet är arrendetagaren skyldig 
att hålla arrendeområdet med den skyddade byggnad som i början av 
arrendetiden ska renoveras, de övriga konstruktionerna och den obe-
byggda delen av arrendeområdet i ett sådant skick som myndighetsfö-
reskrifterna kräver. Det behövs en tillräckligt lång arrendetid eftersom 
arrendetagaren för ansenliga kostnader måste renovera den skyddade 
byggnaden i arrendeområdet.

Detaljplan och byggnad i området

Arrendeområdet utgörs av ett outbrutet område på ca 1 000 m². För 
området gäller detaljplanen nr 10440 (godkänd 25.9.1990), i vilken om-
rådet är upptaget som parkområde och där det har anvisats en bygg-
nadsyta för en byggnad för kulturell verksamhet (yy). Inom arrendeom-
rådet finns en skyddad byggnad (sr) på ca 921 m² vy.

Arrendeprinciper

Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 31 euro per 
kvadratmeter våningsyta. I prisnivån 11/2019 (index 1973) är priset per 
kvadratmeter våningsyta på det outbrutna området cirka 621 euro. Pri-
set har bestämts med hjälp av ett värderingsutlåtande från en utomstå-
ende värderare. Årsarrendet för det outbrutna området är i detta nu 
ca 28 166 euro. Utlåtandet finns i bilagematerialet.

Befogenheter
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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 Kartta vuokra-alueesta
2 Maanvuokrasopimus

Bilagematerial

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Arrendetagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 517

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuokrausperiaatteet karttaliitteen 1 mu-
kaiselle puistoalueesta 91-9-9903-100 muodostuvalle määräalalle seu-
raavasti:
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 Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannu-
sindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 31 euron 
suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa marraskuun 2019 in-
deksin (1973) mukaista 612 euroa/k-m².

 Vuokra-aika on 31.12.2079 saakka.
 Muutoin noudatetaan voimassa olevan liitteen 2 mukai-

sen maanvuokrasopimuksen ehtoja. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 406

HEL 2020-005409 T 10 01 01 02

Puistokatu 4

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrauspe-
riaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 1000 m²:n su-
uruiselle määräalalle Helsingin kaupungin 9. kaupunginosan (Kaivopu-
isto) puistoalueesta 91-9-9903-100 seuraavin ehdoin: 

- määräalan vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elin-
kustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 31 
euron suuruista kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa marraskuun 2019 
indeksin (1973) mukaista 612 euroa/k-m².

- vuokra-aika on 31.12.2079 saakka

- muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 
2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

- oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen 
valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta 
edellä mainitun sopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä 
korjauksia ja tarkennuksia.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 226
Arrendeprinciper för ett område utarrenderat för restaurangverk-
samhet (Blåbärslandet, Blåbärslandsgränden 1)

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för det område som be-
står av tomten 19001/1 och fastigheten 91-432-5-2 och som framgår av 
kartbilaga 1 enligt följande:

********** 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Vuokra-aluekartta
2 Maanvuokrasopimus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Arrendetagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Arrendeavtal och arrendetid

Området har varit utarrenderat till Taikakaulin Oy (FO-nummer 
1988063-4) för tiden 1.1.1990–31.12.2019 med tanke på restaurang-
verksamhet. Utarrenderingen har förlängts med uppdaterade villkor för 
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tiden 1.1.2020–31.12.2049 genom ett beslut 20.12.2019, § 137, av 
chefen för teamet företagstomter vid stadsmiljösektorn.

Enligt det gällande arrendeavtalet förlängs arrendetiden till 31.12.2079, 
om stadsfullmäktige fastställer arrendeprinciper för arrendeområdet till 
utgången av år 2079. Enligt arrendeavtalet är arrendetagaren skyldig 
att hålla arrendeområdet med byggnader och övriga konstruktioner i 
gott skick. Det behövs en tillräckligt lång arrendetid eftersom arrende-
tagaren för ansenliga kostnader måste renovera den skyddade bygg-
naden i arrendeområdet.

Detaljplan och byggnad i området

Arrendeområdet är i huvudsak beläget på tomten 19001/1. Enligt de-
taljplanen nr 10230, som trädde i kraft 3.3.1997, utgör tomten kvarters-
område för byggnader för nöjes- och underhållningsändamål (YV). På 
området får byggas kaféer, restauranger och dansbanor eller -
paviljonger.

Arrendeområdet har en areal på ca 2 900 m². Inom arrendeområdet 
finns en skyddad byggnad (sr-1) med en utnyttjad byggrätt på sam-
manlagt 806 m² vy.

Arrendeprinciper

Årsarrendet bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnads-
kostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 20 euro per 
kvadratmeter våningsyta i fråga om restaurangens nedre våning 
(279,5 m² vy) och 10 euro per kvadratmeter våningsyta i fråga om re-
staurangens övre våning (279,5 m² vy) och terrass (247 m² vy). I prisni-
vån för november 2019 (index 1973) motsvarar priserna ovan för nedre 
våningen ca 395 euro/m² vy i månaden och för övre våningen och ter-
rassen ca 197 euro/m² vy i månaden. Priserna har bestämts med hjälp 
av ett värderingsutlåtande från en utomstående värderare. Årsarrendet 
för området är i detta nu ca 10 713 euro. Utlåtandet finns i bilagemate-
rialet.

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
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Bilagor

1 Vuokra-aluekartta
2 Maanvuokrasopimus

Bilagematerial

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Arrendetagaren Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2

För kännedom

Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 516

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa karttaliitteen 1 mukaiselle, tontista 
19001/1 ja kiinteistöstä 91-432-5-2 muodostuvalle alueelle vuokrauspe-
riaatteet seuraavasti:

********** 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 11.08.2020 § 407

HEL 2020-005405 T 10 01 01 02

Mustikkamaankuja 1

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuokrauspe-
riaatteiden vahvistamista karttaliitteen 1 mukaiselle, noin 2 900 m² su-
uruiselle alueelle Helsingin kaupungin 19. kaupunginosan (Mustikka-
maa-Korkeasaari) korttelin 19001 tontista 1 ja kiinteistöstä 91-432-5-2 
seuraavin ehdoin: 

- alueen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkust-
annusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 20 eu-
ron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan alakerran (279,5 k-m²) 
osalta ja 10 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa ravintolan yläkerran 
(279,5 k-m²) sekä terassin (247 k-m²) osalta.

- vuokra-aika on 31.12.2079 saakka

- muutoin noudatetaan voimassa olevan maanvuokrasopimuksen (liite 
2) ehtoja.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

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

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi
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§ 227
Detaljplaneändring för Åggelby torg 1 (nr 12644)

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 
28054 i 28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) enligt ritning nr 12644, da-
terad 19.5.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12644 kartta, päivätty 19.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12644 selostus, päivätty 19.5.2020, päi-

vitetty Kylk:n 19.5.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 3.3.2020, täydennetty 19.5.2020 ja asukastilai-

suuden 14.12.2017 muistio
4 Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
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ter
Helen Elnät Ab

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten vid Åggelby 
torg 1 i Åggelby centrum.

Åggelby centrum utvecklas till ett allt tätare och attraktivare stadsdels-
centrum. Det är fråga om den första detaljplaneändringen i Åggelby 
torgs omgivning som hänför sig till utvecklandet av Åggelby centrum. 
Målet är att för tomten möjliggöra en urbanare planeringslösning, som 
stadsbildsmässigt passar in i miljön vid den gamla stationen bredvid. 
På tomten planeras ett bostadshus med affärslokaler i gatunivån. Den 
flexibla användningssyftet gör det också möjligt att bygga en kontors-
byggnad på tomten.

Tomtens totala våningsyta är 3 350 m², varav 1 888 m² utgör ny vå-
ningsyta. Tomtexploateringstalet är e = 2.65 och antalet invånare ökar 
med cirka 80 personer.

Förverkligandet av detaljplanelösningen gör utkanten av Åggelby torg 
urbanare med dess affärslokaler i gatunivån.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att möjliggöra stadsutveckling och nytt byggande i en knut-
punkt för trafiken, bredvid Åggelby station och Jokerbanans hållplats.

I Generalplan 2016 för Helsingfors tas området upp som ett område för 
affärs- och servicecentrum. Enligt den underjordiska generalplanen för 
Helsingfors nr 11830 är det fråga om ett ytbergsområde i ytterstaden. 
Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med de 
ovannämnda generalplanerna.

Utgångspunkter för området och nuläge

Tomten ligger i utkanten av Åggelby torg. Torget avgränsas huvudsak-
ligen av flervåningshus i fyra våningar och Åggelby gamla station. På 
torget finns Tapio Rautavaaras park och gatu- och parkområden som 
utnyttjas för infartsparkering. Från torget finns en ramp till en gångtun-
nel under tågbanan och till tågplattformarna. På tomten vid Åggelby 
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torg 1 finns en tom kontorsbyggnad i tre våningar från år 1976. I bygg-
naden finns inga affärslokaler. I området gäller detaljplan nr 3313 (fast-
ställd 5.10.1953).

Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan 
och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Förverkligandet av detaljplanelösningen orsakar eventuellt smärre 
kostnader för staden, om övergångsstället byggs om.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får markanvänd-
ningsersättningar för de privatägda tomterna, som fastställs i markpoli-
tiska förhandlingar med markägaren. Ett markanvändningsavtal som 
hänför sig till detaljplanelösningen undertecknades 18.8.2020.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de 
ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som 
kommit in under beredningen av detaljplanen, och bemötandena till 
påpekandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

Följande expertmyndigheter har gett ett ställningstagande om pro-
grammet för delaktighet och bedömning och beredningsmaterialet: He-
len Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkom-
munen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning, 
Museiverket och stadsmuseet.

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för delaktighet och 
bedömning och om beredningsmaterialet gällde byggnaden på Åggelby 
torg 1 och hur den nya bygganden passar in i närheten av den gamla 
stationen. Detaljplanelösningen har utarbetats så att den inte avsevärt 
ändrar den gamla stationsbyggnadens stadsbildsmässiga ställning.

Åsikter

Parternas åsikter gällde bl.a. trafiken, parkeringen, gång- och cykelför-
bindelserna och bostadsstorleken. Att en liten del planeras separat från 
hela centrumområdet ansågs vara en dålig lösning. Åsikterna har beak-
tats i planläggningsarbetet så att detaljplaneändringen nu görs endast 
på tomten vid Åggelby torg 1, varvid verkningarna bl.a. för trafiken och 
förbindelserna kan granskas senare som en del av den större helheten. 
Det lämnades in fyra skriftliga åsikter.
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Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 3.3-1.4.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett 
brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markin-
nehavare bosatt i en annan kommun.

En anmärkning gjordes mot detaljplaneförslaget. I anmärkningen sågs 
det som en bra sak att området görs tätare och attraktivare och att an-
talet affärslokaler ökar, men samtidigt uttrycktes oro över byggnadens 
lämplighet för området och den eventuellt ökande gatuparkeringen.

Utlåtande om detaljplaneförslaget kom från följande: Helen Elnät Ab, 
HRT, HRM vattenförsörjning och stadsmuseet.

Stadsmuseet ser det som särskilt viktigt att man stärker torgområdets 
karaktär som hjärtat i området och Åggelby gamla stationsbyggnads 
och stationsparks ställning som ett grönt avslut för torget. HRT:s påpe-
kande riktade sig utanför ändringsområdet. De övriga parterna medde-
lade att de inte har något att invända.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som 
framförts i dessa. Med beaktande av målen med planen är det inte än-
damålsenligt att ändra förslaget med anledning av påpekandena.

I detaljplanekartans bestämmelser och i det övriga materialet gjordes 
ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna 
redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har ock-
så samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Mera ingående motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12644 kartta, päivätty 19.5.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12644 selostus, päivätty 19.5.2020, päi-

vitetty Kylk:n 19.5.2020 päätöksen mukaiseksi
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3 Vuorovaikutusraportti 3.3.2020, täydennetty 19.5.2020 ja asukastilai-
suuden 14.12.2017 muistio

4 Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutus
4 Tehdyt muutokset
5 Asunto Oy Helsingin Oulunkylän tori 1, asemakaavan muutoshakemus, 

Oulunkyläntori 1
6 Maankäyttösopimus Oulunkylän tori 1 (12644)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Samkommunen Helsing-
forsregionens trafik
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter
Helen Elnät Ab

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Enheten för kulturarv
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 515

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) 
korttelin 28054 tontin 3 asemakaavan muutoksen 19.5.2020 päivätyn 
piirustuksen nro 12644 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilme-
nevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 287

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Hankenumero 2241_5

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 19.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12644 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan 
(Oulunkylä, Patola) korttelin 28054 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-

toihin ja muistutukseen. 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.

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti

o Asunto Oy Helsingin Oulunkylän tori 1: 13 000 euroa

  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi
Eetu Saloranta, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20498

eetu.saloranta(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 1.4.2020

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Ou-
lunkyläntori 1:ä koskevasta asemakaavan muutoksen 3.3.2020 päivä-
tystä ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kaupunginmuseo tar-
kastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Oulunkylän tori 1:n tonttia Oulunkylän 
keskustassa. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointivaihees-
sa mukana olleet Oulukylän tori 2 a:n eli Oulunkylän vanhan aseman 
tontti ja yleinen pysäköintialue sekä katu- ja liikennealue on nyt jätetty 
tästä asemakaavan muutoksesta pois. Oulunkylän keskustaa kehite-
tään nykyistä tiiviimmäksi ja vetovoimaisemmaksi kaupunginosa-
keskukseksi, jossa on monipuolisia palveluja. Tavoitteena on mahdol-
listaa tontille nykyistä kaupunkimaisempi suunnitteluratkaisu, joka sopii 
kaupunkikuvallisesti viereisen vanhan aseman läheisyyteen. Tontille 
suunnitellaan asuinrakennusta, jonka maantasokerroksessa on liiketi-
laa. Joustava käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa tontille myös toi-
mistorakennuksen.

Suunnittelualueena oleva tontti sijaitsee Oulunkylän torin koillislaidalla. 
Toria nykyisellään rajaavat pääosin nelikerroksiset kerrostalot ja sen 
kaakkoisena päätteenä on kaksikerroksinen Oulunkylän vanha asema. 
Torilta on ramppi radan alittavaan alikulkuun, josta pääsee laitureille. 
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Torin keskellä on Tapio Rautavaaran puisto sekä katu-ja puistoalueita 
liityntäpysäköinnin käytössä. Oulunkylän tori 1:n tontilla sijaitsee kolmi-
kerroksinen, tyhjillään oleva toimistorakennus vuodelta 1976. Tämän 
Konttoritalo Hartelan suunnitteli arkkitehti Tapani Nironen. Raken-
nuksessa ei ole liiketiloja.

Esillä olevassa ehdotuksessa Oulunkylän tori 1:n tontti on osoitettu 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL. Rakennusten, 
rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on osin viisi ja katu-
linjasta sisäänvedetyllä osuudella kuusi. Kaavamääräyksiä on annettu 
julkisivumateriaaleista ja julkisivujäsentelystä seuraavasti: "Julkisivujen 
on oltava paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta 
tai puuverhottuja. 1. kerroksen liike- ja toimistotilojen kerroskorkeuden 
tulee olla vähintään 4 m. Tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja esteetön 
sisäänkäynti suoraan kadulta. 1. ja 6. kerroksen tulee erottua muusta 
rakennuksesta. Parvekkeita ei saa kannattaa maasta. Torivoudintien 
puolella parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä. Oulukylän torin 
puolella parvekkeiden tulee muodostaa yhtenäinen vyöhyke. Ilmanvaih-
tokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen, 
eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin. Pihan puolella 
maantasokerroksessa tulee jokaiseen asuntoon liittyä oleskelupiha tai 
terassi.” Pihaa ja ulkoalueita koskien on määrätty: ”Pihakansi on pää-
sääntöisesti rakennettava ja istutettava viihtyisäksi leikki- ja ulko-
oleskelutilaksi. Kansirakenteen tulee kantaa riittävä kasvualusta pensa-
ille ja nurmikolle. Jos tontilla on maanvaraista pihaa, sille tulee istuttaa 
puita ja pensaita…Rakennusten ja katualueen väliin jäävän tontin osan 
materiaalin on oltava luonnonkivi.” Paikalla nykyisin sijaitseva rakennus 
on siten mahdollista korvata nykyistä selvästi korkeammalla ja sy-
värunkoisemmalla, mutta hahmoltaan selkeällä kerrostalolla. Kau-
punginmuseo toteaa, että kerroslukumäärää ei esitetystä tule enää 
nostaa.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Oulunkylän tori 1:ä ja van-
haa asemaa koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmavaiheessa vuonna 2018.  Tuolloin kaupunginmuseo totesi, 
että Oulunkylän tori 1:ssä sijaitsevalla toimistorakennuksella ei ole sel-
laisia historiallisia, rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, jot-
ka edellyttäisivät sen säilyttämistä ja suojelemista. Näin ollen kau-
punginmuseo ei myöskään nähnyt estettä rakennuksen korvaamiselle 
uudella asuinrakennuksella asemakaavamuutoksen tavoitteiden muka-
isesti. Kaupunginmuseo kuitenkin korosti rakennuspaikan sijaintia Ou-
lunkylän torin ja Oulunkylän vanhan aseman välittömässä yhteydessä, 
mikä tulee ottaa huomioon rakennuksen hahmossa ja alueelle muod-
ostuvissa näkymissä niin, että kokonaisuudesta muodostuu mahdolli-
simman harmoninen.
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Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Oulunkyläntori 
1:n esillä olevaan asemakaavaehdotukseen ei suoranaisesti liity suo-
jelunäkökulmaa. Kaupunginmuseo haluaa kuitenkin korostaa suunnit-
telualueen sijaintia Oulunkylän vanhan aseman ja asemapuiston naa-
purissa sekä toriaukion ja puiston reunalla. Esillä oleva hanke myös 
pitkälti antaa suuntaviivoja ja mittakaavaa Oulunkylän torin ympäristön 
tulevalle muutokselle ja rakentamiselle. Kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta kaupunginmuseo pitää tulevassa muutoksessa erityisen 
tärkeänä, että torialueen luonne alueen sydämenä vahvistuu ja Ou-
lunkylän vanhan asemarakennuksen ja asemapuiston asema ja merki-
tys torin itäisenä, vehreänä päätteenä säilyy ja jopa korostuu.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Oulunkylän tori 1 
asemakaavan muutoksen ehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 8.1.2018

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.01.2020 § 6

HEL 2017-011938 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12644 pohjakartan 
kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12644
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 52/2017
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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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
Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 228
Detaljplaneändring för Tunnelvägen 8 i Haga (nr 12639)

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 1 i kvarteret 
29050 i 29 stadsdelen (Haga, Södra Haga) enligt ritning nr 12639, da-
terad 18.8.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebe-
skrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12639 kartta, päivätty 18.8.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12639 selostus, päivätty 18.8.2020, päi-

vitetty Kylk:n 18.8.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 4.5.2020, täydennetty 18.8.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing- Förslagstext
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forsregionens miljötjäns-
ter

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten på Tunnel-
vägen 8, som ligger i Södra Haga i sydvästra hörnet av Tunnelvägen 
och Artturi Kannistos väg nära Hoplax station. Detaljplanelösningen 
möjliggör kompletteringsbyggande på tomten. Detaljplanelösningen har 
utarbetats på ansökan och i samverkan med sökanden. Målet är att 
möjliggöra byggandet av ett nytt flervåningshus i fyra våningar vid Art-
turi Kannistos väg och bevara det på tomten belägna bostadshuset från 
1950-talet och den fina berghällen. Nybyggnaden kan också byggas i 
trä. Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 830 m². Tomtens exploate-
ringstal (e) är cirka 1,0. Antalet invånare ökar med ca 20.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till förverkligandet av stadens strategiska 
mål utifrån att den främjar bostadsproduktionen genom kompletterings-
byggande i den färdiga stadsstrukturen och inom ramen för den befint-
liga infrastrukturen. I Generalplan 2016 för Helsingfors är området bo-
stadsdominerat område (A3). Enligt den underjordiska generalplanen 
nr 11830 hör området till ett ytbergsområde i ytterstaden. Detaljplane-
lösningen stämmer överens med generalplanerna ovan.

Utgångspunkter för området och nuläge

Detaljplaneändringen gäller tomten 29050/1, som ligger i sydvästra 
hörnet av Tunnelvägen och Artturi Kannistos väg och på västra sidan 
gränsar till Artturi Kannistos park. Berghällen i sydvästra hörnet av tom-
ten förenar tomten naturligt med den skogiga och bergiga parken. På 
den grönskande tomten finns ett låghus i tre våningar från 1955 med 
gul rappning och en delvis ovanjordisk källare.

Tunnelvägens omgivning är i grunden tämligen grönskande. Byggna-
derna är i huvudsak flervåningshus i 3-4 våningar i rött tegel eller ljus 
rappning och i allmänhet byggda på 1960-talet. Mittemot planänd-
ringstomten, norr om Artturi Kannistos väg, finns en låg affärslokal i en 
våning som inhyser en dagligvaruhandel.

För området gäller en detaljplan från 1952.
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Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan 
och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden. 
Detaljplanelösningen medför inte heller så betydande nytta för markä-
garen att ett förfarande med markanvändningsavtal enligt stadsstyrel-
sens beslut 9.6.2014 är behövligt.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de 
ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som 
kommit in under beredningen av detaljplanen, och bemötandena till 
påpekandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanen har man samarbetat förutom med 
olika aktörer inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: 
Helen Ab, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljö-
tjänster (HRM), vattenförsörjning, och kultur- och fritidssektorns stads-
museum.

Myndigheternas ställningstaganden i fråga om programmet för delta-
gande och bedömning (PDB) och beredningsmaterialet gällde beva-
randet av värdena i den byggda miljön och anpassandet av nybyggna-
den till den byggda miljön i Södra Haga. Stadsmuseet föreslog i sitt ut-
låtande att nybyggnadens omfattning, karaktär och läge i miljön ska 
preciseras med tillräckliga detaljplanebeteckningar och -bestämmelser. 
Dessutom föreslog stadsmuseet att bostadshuset på tomten förses 
med en skyddsbeteckning för att säkra att dess värden och stads-
bildsmässiga ställning som en del av 1950-talshelheten i Södra Haga 
bevaras.

HRM konstaterade i sitt ställningstagande att förverkligandet av detalj-
planeändringen inte förutsätter tillbyggnad av vattenförsörjningen.

Frågorna som framförs i ställningstagandena har beaktats i planlägg-
ningsarbetet så att man både för den befintliga byggnaden och för ny-
byggnaden i detaljplanen har fastställt en precis byggnadsyta och ett 
våningstal och en byggrätt som motsvarar byggnaden. Dessutom styrs 
nybyggnadens utseende och behandlingen av uteområden med plan-
bestämmelser.

Åsikter
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Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och bered-
ningsmaterialet gällde nybyggnadens utseende och storlek, balkonger-
nas placering, tomtens naturvärden, parken och berghällen, parkering-
en, räddningsvägarna, trafikens smidighet samt bullret och de övriga 
olägenheterna som byggplatsen eventuellt orsakar under byggtiden. 
Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att egenskaperna i refe-
rensplanen, som de delaktiga upplevde som tämligen lyckad, har förts 
till detaljplaneförslaget. I detaljplanen finns ett flertal planbestämmelser 
som gäller byggnadens utseende, grönomgivningen och berghällen 
som bevaras. Det lämnades in fem skriftliga åsikter.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 4.5-2.6.2020, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. Kommentarerna i 
anmärkningarna gällde byggnadernas glasytor, som stadsfåglarna 
eventuellt kolliderar med, samt tomtens arrangemang, såsom parke-
ringsplatsernas tillräcklighet och trafiksäkerheten samt storleken och 
läget för nybyggnaden och dess miljöbod.

Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helen El-
nät Ab, HRM och stadsmuseet. I utlåtandena konstaterades att kom-
mentarerna i PDB-fasen har beaktats i detaljplaneförslaget på ett till-
räckligt sätt och att myndigheterna inte har något att påpeka om detalj-
planeändringen i förslagsfasen.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till 
de påpekanden som framförts i dessa.

Med beaktande av målen för detaljplanen är det inte ändamålsenligt att 
ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som framförts i 
samband med det offentliga framläggandet.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestäm-
melser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För 
ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. 
De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Mera ingående motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12639 kartta, päivätty 18.8.2020
2 Asemakaavan muutoksen nro 12639 selostus, päivätty 18.8.2020, päi-

vitetty Kylk:n 18.8.2020 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti 4.5.2020, täydennetty 18.8.2020 ja asukastilai-

suuden muistio 11.11.2019
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Muistutukset
4 Tehdyt muutokset
5 Kaavamuutoshakemus 5.8.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Den som sökt detaljpla-
neändring

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

Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

För kännedom

Stadsmiljönämnden
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Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 514

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 29. kaupunginosan (Haaga, Ete-
lä-Haaga) korttelin 29050 tontin 1 asemakaavan muutoksen 18.8.2020 
päivätyn piirustuksen nro 12639 mukaisena ja asemakaavase-
lostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 425

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Hankenumero 0740_61

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 18.8.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12639 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan 
(Haaga, Etelä-Haaga) korttelia 29050 tonttia 1. 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
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 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja 
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan 
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä in-
ternet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan 
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset 
seuraavasti:

o Asunto Oy Tunnelitie 8:  6 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Paavilainen, arkkitehti, puhelin: 310 64424

leena.paavilainen(a)hel.fi
Tiina Falck, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764

tiina.uusitalo(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 2.6.2020

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkiraken-
ne / Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Etelä-
Haagan Tunnelitie 8 koskevasta, 4.5.2020 päivätystä asemakaavan 
muutoksen ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kaupunginmu-
seo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
ja esittää kantanaan seuraavaa.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/


Helsingfors stad Protokoll 15/2020 301 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
23.09.2020

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

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa osoitteessa Tunnelitie 8 
sijaitsevaa korttelin 29050 tonttia 1. Tontti sijaitsee Tunnelitien ja Artturi 
Kanniston tien lounaisnurkassa lähellä Huopalahden asemaa. Kaava-
ratkaisun tavoitteena on mahdollistaa tontin täydennysrakentaminen 
uudella asuinkerrostalolla tontin länsiosassa Artturi Kanniston tien var-
ressa. Tontilla nykyisin sijaitseva 3-kerroksinen asuinrakennus säilyy. 
Tavoitteena on toteuttaa etelähaagalaiseen ympäristöön sopiva raken-
nuskokonaisuus ja säilyttää mahdollisimman suurilta osin tontin vehreä 
ilme ja komeat kalliot.

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualue on merkitty 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK. Tontille on osoitettu kaksi ra-
kennusalaa, joista toinen on rajattu tontilla sijaitsevan, vuonna 1956 
valmistuneen asuinkerrostalon mukaisesti. Sen osalla rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on kolme eli olemas-
sa olevan rakennuksen kerrosluku. Toinen rakennusala on sijoitettu 
tontin Artturi Kannisto tien puoleiselle osalle ja sen osalla rakennusten, 
rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on neljä. Kaupun-
kikuvaan ja rakentamiseen liittyen on annettu useita määräyksiä: 
”Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. 
Maantasokerroksen julkisivun tulee poiketa muiden kerrosten julki-
sivusta värin, materiaalin tai pintakäsittelyn osalta. Rakennukseen on 
oltava sisäänkäynti sekä kadun että pihan puolelta. Rakennusten tulee 
sopia arkkitehtuuriltaan, materiaaleiltaan, kattomuodoiltaan, värityksel-
tään ja yksityiskohdiltaan olemassa olevaan rakennuskantaan. Raken-
nuksen julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiiltä, muurauksen 
päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja. Mikäli rakennus on massiivi-
puurakenteinen, rappauksen voi tehdä levyrakenteen päälle. Lämpö-
rappausta ei sallita. Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee 
integroida rakennukseen eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisiin raken-
nusosiin. Parvekkeita -ei saa lasittaa, mikäli ne toteutetaan ulokemaisi-
na.-ulokeparvekkeita ei saa sijoittaa kadunpuoleiseen julkisivuun. Par-
vekkeet eivät saa ulottua rakennusalan ulkopuolelle. Maantasoon ei 
saa muodostua parvekerakenteiden rajaamia käyttämättömiä tiloja. 
mahdollisten parvekerakenteiden alle tulevat tilat tulee käsitellä osana 
pihaa…”

Alueen vehreän ja puistomaisen ilmeen säilyttämiseksi kaavassa on 
annettu tonttia koskevia määräyksiä pihan istuttamisesta. Tontilla tulee 
istuttaa rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leik-
ki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen. Rakennusten väliin jäävälle 
alueelle kaavassa on osoitettu nykyisen, komean yksittäiskoivun ympä-
rille istutettava alueen osa, jolla kaupunkikuvallisesti merkittävä puusto 
tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa. Tontille on myös osoitettu alu-
een osa, jolla sijaitseva avokallio ja kasvillisuus tulee säilyttää. Tonttia 
ei saa aidata. Liittyminen puistoon tai toiseen tonttiin tulee toteuttaa 



Helsingfors stad Protokoll 15/2020 302 (333)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
23.09.2020

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

saumattomasti. Istutettavalle alueen osalle saa rakentaa tarpeelliset 
kulkutiet sekä leikki- ja oleskelualueet. 

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaihees-
sa antamassaan lausunnossa kaupunginmuseo piti Tunnelitie 8 tontin 
täydennysrakentamista Artturi Kanniston tien puoleiselle osalle mahdol-
lisena, kunhan uudisrakennus sopeutetaan sijoittelultaan, kooltaan ja 
hahmoltaan lähiympäristöönsä. Uudisrakennuksen mittakaava ja omi-
naisluonne tulisi määritellä riittävin asemakaavamerkinnöin ja –
määräyksin. Myös tontin uuden rakennusalan rajaamisessa tulee kau-
punginmuseon näkemyksen mukaan noudattaa alueelle tyypillistä ta-
paa ja jättää kadun reunaan istutuskaistale korttelin muiden tonttien ta-
paan. Lisäksi kaupunginmuseo nosti esiin Tunnelitie 8:ssa sijaitsevan 
Aulis Salon vuonna 1955 suunnitteleman kolmikerroksisen, kaksipor-
taisen lamellitalon arvotuksen Haagan rakennukset ja arvotus –selvi-
tyksessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 1998:4), jos-
sa rakennus on arvotettu suojelukohteeksi erityisesti ympäristöllisin ar-
voin. Rakennus sijaitsee korttelissa, jonka korttelimuoto on säilynyt 
Haagan kauppalan ajalta, vaikka rakennukset ovatkin myöhempää ker-
rostumaa. Selvityksen mukaisesti kaupunginmuseo esitti asemakaavan 
muutoksen yhteydessä Tunnelitie 8:n asuintalolle suojelumääräystä, 
jolla varmistetaan sen arvojen ja kaupunkikuvallisen aseman säilymi-
nen osana Etelä-Haagan 1950-luvun rakennettua kokonaisuutta. 

Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa tontilla sijaitsevaa 1950-
luvun asuinrakennusta ei ole esitetty suojeltavaksi, mutta rakennuksen 
arvojen ja kaupunkikuvallisen aseman säilyminen pyritään turvaamaan 
nykyisen rakennuksen mukaisella tiukalla rakennusalalla, rakennusoi-
keudella sekä kerrosluvulla. Lisäksi 1950-luvun asuinrakennuksen 
kaupunkikuvallinen asema Ryytimaantien näkymäpäätteenä säilyisi, 
samoin sen sijainti osana Haagan kauppalan aikaista korttelimuotoa. 
Artturi Kanniston tien puolella vehreä kaupunkikuva tulee muuttumaan 
uudisrakentamisen myötä rakennetummaksi, mutta uudisrakennus pyr-
kii sopeutumaan niin mittakaavaltaan kuin ulkonäöltäänkin etelähaaga-
laiseen rakennettuun ympäristöön.

Edellä mainittuun viitaten Helsingin kaupunginmuseo toteaa, että sen 
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointivaiheessa esittämät 
huomiot ja tavoitteet on riittävällä tavalla otettu huomioon esillä olevas-
sa Tunnelitien 8 asemakaavan muutoksen ehdotuksessa eikä kau-
punginmuseolla ole siihen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 22.11.2019

Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501
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anne.salminen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.03.2020 § 19

HEL 2019-008301 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12639 pohjakartan 
kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12639
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 54/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.11.2019
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
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§ 229
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

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

 Stadsfullmäktige förutsätter då motionssvaret godkänns att 
stadsstyrelsen reder ut möjligheterna för staden att sysselsätta 
fler partiellt arbetsföra. (Kati Juva)

  
 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att bedöma grunder-

na för flitpenningen till de personer med intellektuell funktionsned-
sättning som deltar i arbetsverksamheten utreds så att debiterin-
gen för nödvändigt uppehälle inte överstiger det belopp som beta-
las för arbetet. Enligt handikapprådets utlåtande är det lätt hänt att 
flitpenningen blir mindre än exempelvis priset på lunchen som 
klienten måste betala. (Mirita Saxberg)

Behandling

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Kati Juva understödd av ledamoten Atte Harjanne föreslog 
följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter då motionssvaret godkänns att 
stadsstyrelsen reder ut möjligheterna för staden att sysselsätta 
fler partiellt arbetsföra.

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Mari Rantanen fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att bedöma grun-
derna för flitpenningen till de personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning som deltar i arbetsverksamheten utreds så att 
debiteringen för nödvändigt uppehälle inte överstiger det belopp 
som betalas för arbetet. Enligt handikapprådets utlåtande är det 
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lätt hänt att flitpenningen blir mindre än exempelvis priset på 
lunchen som klienten måste betala.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

3 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter då motionssvaret godkänns att 
stadsstyrelsen reder ut möjligheterna för staden att sysselsätta fler par-
tiellt arbetsföra.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 85
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Hal-
la-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
oma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda 
Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyry-
nen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Kati Juvas förslag till hemställ-
ningskläm.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheterna att bedöma 
grunderna för flitpenningen till de personer med intellektuell funktions-
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nedsättning som deltar i arbetsverksamheten utreds så att debiteringen 
för nödvändigt uppehälle inte överstiger det belopp som betalas för ar-
betet. Enligt handikapprådets utlåtande är det lätt hänt att flitpenningen 
blir mindre än exempelvis priset på lunchen som klienten måste betala.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 85
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura 
Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jussi Hal-
la-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinälu-
oma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, 
Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Ko-
skinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra 
Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, 
Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda 
Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Lilja Tamminen, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paavo Väyry-
nen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hem-
ställningskläm.

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
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

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-
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
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Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 09.09.2020 § 214

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

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

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-
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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 
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. 
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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 
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-
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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:

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 
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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 
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
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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
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§ 230
Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om utlysning av 
klimatnödläge

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Jussi Halla-aho fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera motionen för ny bered-
ning utgående från att någon resolution om klimatnödläge inte börjar 
beredas. 

5 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar motionen för ny beredning 
utgående från att någon resolution om klimatnödläge inte börjar bere-
das. 

Ja-röster: 68
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, 
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio 
Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Petra Malin, 
Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Hannu Oskala, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pel-
konen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Tai-
pale, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, 
Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, 
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Dani Niska-
nen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Paavo Väyrynen

Blanka: 6
Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Lilja 
Tamminen, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 2
Kauko Koskinen, Johanna Laisaari

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Olli Lahtinen, specialplanerare, telefon: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors stad börjar bereda en resolution om klimatnödläge. De 
som väckt motionen lyfter fram att liknande utlysningar har gjorts i 
många länder och i fler än 1 000 kommuner världen över efter att Eu-
ropaparlamentet den 27 november 2019 utlyste klimatnödläge. Huvud-
budskapet i resolutionen sägs vara att det är bråttom med klimatåtgär-
derna och att det nu är dags att agera.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsstyrelsen ger en uppmaning om att bereda en utlysning om kli-
matnödläge, genom vilken Helsingfors ansluter sig till de städer som 
betonar klimatåtgärdernas nödvändighet och skyndsamhet.
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Det har gjorts ett stort antal resolutioner om klimatnödläge världen 
över, i Västeuropa och Mellaneuropa, Japan, Australien och Nya Zee-
land samt Nordamerika. Enligt webbplatsen climatemergencydeclara-
tion.org har inga resolutioner om klimatnödläge ännu gjorts av någon 
kommun i Finland. I Åbo har en fullmäktigemotion väckts och i Lahtis 
har en namninsamling för ett invånarinitiativ startats, där man kräver att 
klimatnödläge ska utlysas. I Finland har det inte varit praxis för kom-
munala organ att anta resolutioner i sakfrågor. I vårt land har kommu-
nen ett allmänt verksamhetsområde som ger möjlighet att också beslu-
ta om konkreta åtgärder.

Europaparlamentets utlysning om klimatnödläge 28.11.2019 syftade till 
att påskynda de högnivåförhandlingar om åtgärder för att bekämpa kli-
matförändringen som förts i Madrid i slutet av 2019. I förhandlingarna 
mellan staterna har det dock visat sig svårt att nå en överenskommelse 
om praktiska åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

Helsingfors stad har på flera ställen lyft fram och i sin intressebevak-
ning uppmärksammat arbetet för en brådskande lösning av klimatfrå-
gan och särskilt städernas roll i att öka allmänhetens medvetenhet om 
de globala riskerna i samband med klimatförändringen.

Enligt stadsstrategin 2017–2021 betonar Helsingfors ekologiska värden 
i sin verksamhet och upprättar kontakter med världens ledande städer i 
klimatnätverket C40. Helsingfors framträder som en internationellt nät-
verkad föregångare inom lokalt förverkligande av globalt ansvar. 
Helsingfors bekämpar klimatförändringen på ett ambitiöst sätt och stäl-
ler som mål att minska utsläppen med 60 procent före utgången av år 
2030 och nå kolneutralitet år 2035. Staden använder sig av ett brett ur-
val metoder för att bekämpa den skadliga klimatförändringen. I stadens 
riskhantering har beredskapen inför klimatförändringens effekter beak-
tats som en samordnad riskkategori.

Stadsstyrelsen godkände 10.12.2018 (§ 809) handlingsprogrammet 
Kolneutralt Helsingfors 2035 för att komma igång med de åtgärder som 
behövs för att man ska kunna uppnå utsläppsminskningsmålen i stads-
strategin 2017–2021. Helsingfors upprätthåller webbplatsen helsingi-
nilmastoteot.fi, som presenterar målen för projektet Kolneutralt Helsing-
fors och åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen. Webbplatsen 
uppmuntrar även stadens invånare och andra aktörer till praktiska åt-
gärder för klimatet.

Helsingfors riktlinjer för anpassning till klimatförändringen 2019–2025 
godkändes av stadsstyrelsen 27.5.2019 (§ 405). Riktlinjerna omfattar i 
huvudsak sådana åtgärder som inte ingår i stadens andra planer och 
program. Dessa åtgärder är bland annat stadsmiljösektorns miljöpro-
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gram, Helsingfors dagvattenprogram, riktlinjer för gröna tak, ett åt-
gärdsprogram för att trygga Helsingfors biodiversitet och Östersjöut-
maningens åtgärdsprogram för Östersjön.

Stadsstyrelsen beslutade 10.2.2020 bevilja finansiering för tävlingen 
Helsinki Energy Challenge, där man söker innovationer inom energi-
sektorn särskilt för att på ett hållbart sätt ersätta stenkol vid fjärrvärme-
produktionen i Helsingfors. Tävlingsresultatet avgörs på våren 2021. 
Staden planerar att fritt dela den information och de lösningar som fås 
från tävlingen med andra städer och på så sätt bidra till kampen mot 
klimatförändringen på både en riksomfattande och en internationell ni-
vå.

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

1 Valtuutettu Leo Straniuksen valtuustoaloite 12.11.2019

Bilagematerial

1 Helsingin ilmastoteot -sivusto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 528

HEL 2019-012944 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloit-
teen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poisto viidennestä kappaleesta: "eikä kaupunginhal-
litus katso, että aloitteessa tarkoitetun julistuksen antaminen olisi aihe-
ellista. " 
 
Lisäys viidennen kappaleen edelle uusi kappale: “Kaupunginhallitus 
kehottaa valmistelemaan ilmastohätätilajulistuksen, jolla Helsinki liittyy 
niiden kaupunkien joukkoon, jotka korostavat ilmastotoimien välttä-
mättömyyttä ja kiireellisyyttä.”

Kannattaja: Jan Vapaavuori

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Wille Rydman

Ei-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmy-
ar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanha-
nen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 3 - 12.

31.08.2020 Pöydälle

24.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi
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§ 231
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2020-010624, 2020-010626, 2020-010627, 2020-010630, 2020-010631, 2020-01032, 2020-010634, 2020-
010637, 2020-010665

Beslut

Gruppmotioner

 Den av Gröna fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om en 
plan att införa terapigaranti i Helsingfors

 Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen 
om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster 
med låg tröskel för barn och unga

 Den av Öppna Partiet väckta gruppmotionen om placering av Saa-
rinens obyggda betydande verk på Elielplatsen

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria 
menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade

 Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om 
förbättring av säkerheten på Helsingfors badstränder

 Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om utveckling av 
tågstationerna inom närtrafiken

 Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om förbättring av 
återvinningsmöjligheterna och främjande av mini-Sortti-stationer i 
innerstaden

 Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering 
året runt för EU-medborgare

Motioner som hör till stadsstyrelsen befogenheter

 Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om ett frivilligt 
cykelregister i Helsingfors för förebyggande av cykelstölder

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 217, 218, 219, 220, 222, 229, 230 ja 231 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 221, 223, 224, 225 ja 226 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

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

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

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.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
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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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 227 ja 228 §:t.

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

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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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

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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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

217, 218, 219, 220, 222, 229, 230 och 231 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

221, 223, 224, 225 och 226 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas
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 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
Faxnummer: 029 56 42079
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Telefonnummer: 029 56 42000

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

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras 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:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
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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

227 och 228 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)
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 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 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.
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Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Terhi Koulumies Laura Kolbe

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.10.2020.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 06.10.2020.

Lauri Menna
johtava asiantuntija
ledande sakkunnig


