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Kokousaika 17.03.2021 18:00 - 20:07

Kokouspaikka Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
etänä

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
etänä

Arhinmäki, Paavo kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
etänä

Vapaavuori, Jan pormestari
Pakarinen, Pia apulaispormestari

etänä
saapui 19:35, poissa: 51 - 59 §

Razmyar, Nasima apulaispormestari
etänä

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
etänä

Vesikansa, Sanna apulaispormestari
etänä

Alametsä, Alviina etänä
Apter, Ted etänä
Arajärvi, Pentti etänä
Aro, Katju etänä
Asko-Seljavaara, Sirpa etänä
Biaudet, Eva etänä

poistui 18:19, poissa: 57 - 62 §
Borgarsdottir Sandelin, Silja etänä
Chydenius, Jussi etänä
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura etänä
Haglund, Mia etänä
Hakola, Juha etänä
Halla-aho, Jussi etänä
Hamid, Jasmin etänä
Harjanne, Atte etänä
Harkimo, Joel etänä
Heinäluoma, Eveliina etänä
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saapui 18:11, poissa: 51 § -  54§
Hernberg, Kaisa etänä
Holopainen, Mari etänä
Honkasalo, Veronika etänä
Hussein, Abdirahim Husu etänä
Jalovaara, Ville etänä
Juva, Kati etänä
Järvinen, Jukka etänä
Kaleva, Atte etänä
Karhuvaara, Arja etänä
Kari, Emma etänä
Kivelä, Mai etänä
Koivulaakso, Dan etänä
Kolbe, Laura etänä
Kopra, Pia etänä
Korkkula, Vesa etänä
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo etänä
Laisaari, Johanna etänä
Malin, Petra etänä
Meri, Otto etänä
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija etänä
Månsson, Björn etänä
Niskanen, Dani etänä
Nygård-Peltola, Mia etänä
Oskala, Hannu etänä
Pajunen, Jenni etänä
Parpala, Matti etänä
Peltokorpi, Terhi etänä
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika etänä
Rantala, Marcus etänä
Rantanen, Mari etänä
Rantanen, Tuomas etänä
Rautava, Risto etänä
Rydman, Wille etänä
Said Ahmed, Suldaan etänä
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel etänä
Soininvaara, Osmo etänä
Stranius, Leo etänä
Sydänmaa, Johanna etänä
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi etänä
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Turkkila, Matias poistui 19:39, poissa: 61 - 62 §
Urho, Ulla-Marja osittain etänä
Wallgren, Thomas saapui 18:33, poissa: 51 - 59 §
Vanhanen, Reetta etänä
Vartiainen, Juhana etänä
Vepsä, Sinikka etänä
Vuorjoki, Anna etänä
Väyrynen, Paavo etänä
Yanar, Ozan etänä
Anttila, Maija varajäsen

etänä
Harms-Aalto, Martina varajäsen

etänä
saapui 18:25, poissa: 51 - 56 §

Hyttinen, Nuutti varajäsen
Klemetti, Tapio varajäsen

etänä
Nieminen, Jarmo varajäsen

etänä
Nuorteva, Johanna varajäsen

etänä
Pajula, Matias varajäsen

etänä
poistui 19:35, poissa: 60 - 62 §

Rissanen, Laura varajäsen
etänä

Strandén, Juhani varajäsen
saapui 19:39, poissa: 51 - 60 §

Tamminen, Lilja varajäsen
etänä

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Djupsjö, Stefan ylikielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
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Tid 17.03.2021 18:00 - 20:07

Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Kivekäs, Otso stadsfullmäktiges ordförande
på distans

Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
på distans

Arhinmäki, Paavo stadsfullmäktiges II vice ordförande
på distans

Vapaavuori, Jan borgmästare
Pakarinen, Pia biträdande borgmästare

på distans
anlände 19:35, frånvarande: 51 - 59 
§

Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
på distans

Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
på distans

Vesikansa, Sanna biträdande borgmästare
på distans

Alametsä, Alviina på distans
Apter, Ted på distans
Arajärvi, Pentti på distans
Aro, Katju på distans
Asko-Seljavaara, Sirpa på distans
Biaudet, Eva på distans

avlägsnade sig 18:19, frånvarande: 
57 - 62 §

Borgarsdottir Sandelin, Silja på distans
Chydenius, Jussi på distans
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura på distans
Haglund, Mia på distans
Hakola, Juha på distans
Halla-aho, Jussi på distans
Hamid, Jasmin på distans
Harjanne, Atte på distans
Harkimo, Joel på distans
Heinäluoma, Eveliina på distans
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anlände 18:11, frånvarande: 51 § - 
54 §

Hernberg, Kaisa på distans
Holopainen, Mari på distans
Honkasalo, Veronika på distans
Hussein, Abdirahim Husu på distans
Jalovaara, Ville på distans
Juva, Kati på distans
Järvinen, Jukka på distans
Kaleva, Atte på distans
Karhuvaara, Arja på distans
Kari, Emma på distans
Kivelä, Mai på distans
Koivulaakso, Dan på distans
Kolbe, Laura på distans
Kopra, Pia på distans
Korkkula, Vesa på distans
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo på distans
Laisaari, Johanna på distans
Malin, Petra på distans
Meri, Otto på distans
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija på distans
Månsson, Björn på distans
Niskanen, Dani på distans
Nygård-Peltola, Mia på distans
Oskala, Hannu på distans
Pajunen, Jenni på distans
Parpala, Matti på distans
Peltokorpi, Terhi på distans
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika på distans
Rantala, Marcus på distans
Rantanen, Mari på distans
Rantanen, Tuomas på distans
Rautava, Risto på distans
Rydman, Wille på distans
Said Ahmed, Suldaan på distans
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel på distans
Soininvaara, Osmo på distans
Stranius, Leo på distans
Sydänmaa, Johanna på distans
Taipale, Ilkka
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Torsti, Pilvi på distans
Turkkila, Matias avlägsnade sig 19:39, frånvarande: 

61 - 62 §
Urho, Ulla-Marja delvis på distans
Wallgren, Thomas anlände 18:33, frånvarande: 51 - 59 

§
Vanhanen, Reetta på distans
Vartiainen, Juhana på distans
Vepsä, Sinikka på distans
Vuorjoki, Anna på distans
Väyrynen, Paavo på distans
Yanar, Ozan på distans
Anttila, Maija ersättare

på distans
Harms-Aalto, Martina ersättare

på distans
anlände 18:25, frånvarande: 51 - 56 
§

Hyttinen, Nuutti ersättare
Klemetti, Tapio ersättare

på distans
Nieminen, Jarmo ersättare

på distans
Nuorteva, Johanna ersättare

på distans
Pajula, Matias ersättare

på distans
avlägsnade sig 19:35, frånvarande: 
60 - 62 §

Rissanen, Laura ersättare
på distans

Strandén, Juhani ersättare
anlände 19:39, frånvarande: 51 - 60 
§

Tamminen, Lilja ersättare
på distans

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Peltonen, Antti förvaltningschef
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Djupsjö, Stefan övertranslator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist
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Ordförande

Otso Kivekäs stadsfullmäktiges ordförande

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
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§ Asia

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

52 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

53 Asia/3 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

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

55 Asia/5 Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i centralvalnämnden

56 Asia/6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

57 Asia/7 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
Val av nämndeman vid tingsrätten

58 Asia/8 Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle rapor-
toitavat tavoitteet
Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar i 
2020 års budget

59 Asia/9 Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalalle
Proprieborgen till det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals samsjuk-
hus

60 Asia/10 Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta 
Helsingin luonnontiedelukion käyttöön
Hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet för 
gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk

61 Asia/11 Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen

62 Asia/12 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 51
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:

 Fatim Diarra tilalla Johanna Nuorteva
 Tuula Haatainen tilalla Maija Anttila
 Terhi Koulumies tilalla Laura Rissanen
 Maria Ohisalo tilalla Jarmo Nieminen
 Pia Pakarinen tilalla Matias Pajula
 Jaana Pelkonen tilalla Tapio Klemetti
 Satu Silvo tilalla Lilja Tamminen
 Sampo Terho tilalla Nuutti Hyttinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Thomas Wallgren
 Eveliina Heinäluoma

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 päättää todeta esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 
heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä to-
deta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Juhana Vartiainen ja Mia 
Haglund sekä varalle valtuutetut Johanna Sydänmaa ja Mika Ebeling.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Juhana Vartiainen ja Mia Haglund sekä varalle valtuu-
tetut Johanna Sydänmaa ja Mika Ebeling.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuu-
tettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 totesi, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti kau-
punginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupun-
ginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopus-
sa päättyväksi toimikaudeksi

 totesi, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 1.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Sampo Terho (Sin.) on 1.3.2021 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 Nuutti Hyttinen. 

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eronpyyntö 1.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 162

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle 
uuden varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikau-
deksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 54
Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsi Seija Muurisen jäseneksi kaupunginhallitukseen valtuusto-
kauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Daniel Sazonovin 
ehdotuksesta valtuutettu Seija Muurisen jäseneksi kaupunginhalllituk-
seen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja
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 valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallitukseen valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Terhi Koulumiehen (Kok.) 5.6.2019 § 186 
jäseneksi kaupunginhallitukseen kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikau-
deksi. Terhi Koulumies pyytää 19.2.2021 eroa kaupunginhallituksen jä-
senen luottamustoimesta kaupungin koronalinjan vuoksi.

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

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan 
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan 
henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 73 §:n 
mukaisesti.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 163

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallitukseen valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 55
Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsi Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Petra Salmen (Pir.) 7.6.2017 (§ 263) varajä-
seneksi keskusvaalilautakuntaan (sijaantulojärjestyksessä viides vara-
jäsen) vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Petra Salmi pyytää 
6.10.2020 eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimes-
ta puolueesta eroamisen takia. 
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. 

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 6.10.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 165

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 56
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2021-001473 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Riia Järvenpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan vara-
jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Maiju Niemelän varajäseneksi (Leo Bergmanin henkilökohtai-
nen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan 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 Eropyyntö 2.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Riia Järvenpään (AP) 15.1.2020 § 5 varajä-
seneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. Riia Järvenpää pyytää 2.2.2021 eroa 
sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta henki-
lökohtaisten syiden vuoksi.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. 

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 2.2.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 141

HEL 2021-001473 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto

 myöntää Riia Järvenpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maiju Niemelän varajäseneksi (Leo Bergmanin henkilökoh-
tainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

15.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 57
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto 

 myönsi Sami Matikaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luotta-
mustoimesta ja

 valitsi Stella Qinin käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Sami Matikaisen (SDP) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Sa-
mi Matikainen pyytää 29.1.2021 eroa käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 
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Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuus-
to valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 29.1.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 164

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto 
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 myöntää Sami Matikaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Stella Qinin käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi henkilö valitaan lautamieheksi valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 58
Vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle 
raportoitavat tavoitteet

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi

 tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa (Kvsto 27.11.2019) 
asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kau-
pungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia 
tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on  
kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla py-
ritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehit-
tyminen.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 
2020 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden to-
teumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten 
yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteel-
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la tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat to-
teutuneet Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja ja Seure Henkilöstöpalvelut 
Oy:tä lukuun ottamatta. 

Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esite-
tään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2020. 

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Tavoite:

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokus-
tannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuo-
den keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannu-
sindeksi).

Toteuma:

Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen 
keskiarvo oli 10,52 prosenttia, mikä oli 9,22 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. 
Yhtiön toiminta on ollut voimakkaassa muutosvaiheessa ja yhtiössä on 
ollut osittaisjakautumisia ja kiinteistöjen kehittämishankkeita. Raken-
nuskannan neliöt vähentyivät jakson aikana edellisvuodesta 14,78 pro-
senttia kiinteistöjen kehittämishankkeista johtuen. Samanaikaisesti on 
ollut käynnissä toiminnan volyymin tulevaan kasvuun valmistautuminen 
ja yhtiön toimintojen monipuolista kehittämistä. Yhtiön kiinteät kustan-
nukset (€/m2) kasvoivat raportointijaksolla rakennuskannan muutosten 
takia, mutta toiminnan tulevat muutokset vaikuttanevat tunnusluvussa 
lähivuosina toiseen suuntaan. Yhtiön kiinteistöjen hoitokulujen tunnus-
luvun vuosittaisiin muutoksiin (€/m2) kokonaisuutena ovat vaikuttaneet 
paitsi edellä mainitut rakennuskannan muutokset myös eri tiliryhmien 
alla toteutetut toimenpiteet ja niiden vuosittaiset volyymit.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Tavoite:

Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden ale-
nevat 4 % vuodesta 2019.

Toteuma:

Yhtiön vuoden 2019 katsantokauden luku oli 19,57 euroa/täytetty työ-
vuoro. Vuoden 2020 luvuksi tuli 23,16 euroa/täytetty työvuoro. Tavoite-
luku kasvoi 18 %. Tavoite ei täyttynyt, koska yhtiö oli tehnyt merkittäviä 
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panostuksia henkilökunnan määrään, jotta yhtiö olisi pystynyt vastaa-
maan voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Koronatilanteen vuoksi ky-
syntä kuitenkin laski merkittävästi samalla laskien täytettyjen työvuoro-
jen määrä. Lomautusten avulla saavutettiin säästöjä henkilöstökuluis-
sa, mutta suhteessa vähemmän kuin kysyntä aleni.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 140

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 11

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, esityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2021 22 (110)
Kaupunginvaltuusto

Asia/9
17.03.2021

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

§ 59
Omavelkaisten takausten myöntäminen perustettavalle Kiinteistö-
osakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

HEL 2021-001442 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:

A

Myöntää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle 
Helsingin kaupungin Laakson kaupunginosan korttelissa 626 tonteille 
nro 2 ja 3 rakennettavan sairaalakokonaisuuden investointeja varten 
enintään 150 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen osana kiinteistöosakeyhtiön yhteensä enintään 300 milj. euron 
suuruisia rahoitusjärjestelyjä, hankesuunnitelmassa vuosille 2021-2024 
ajoittuviksi arvioitujen investointimenojen rahoittamiseksi nostettavien 
pitkäaikaisten lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mah-
dollisten perimiskulujen kattamiseksi. Nostettavien lainojen laina-aika 
saa olla enintään 30 vuotta.

B

Myöntää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle 
enintään 30 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen osana kiinteistöosakeyhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruis-
ta rahoitusjärjestelyä, kiinteistöosakeyhtiön Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 
perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayritys-
todistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten 
pääoman, korot ja liitännäiskulut. Kiinteistöosakeyhtiön samanaikaisesti 
liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on 
enintään 60 milj. euroa.

C

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen 
takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lai-
noista / järjestelyistä.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, 
jossa perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistuspohja muuttuu siten, 
että omistusta siirtyy pois nykyisiltä omistajilta. 
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E

Perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle myönnettävistä yksittäisistä 
omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa D) mainituissa olosuh-
teissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka 
lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pää-
omasta sekä voimassa olevan kuntayritystodistusohjelman 30 milj. eu-
ron takausvastuiden määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisa-
jankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Uu-
denmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee omalta osaltaan vas-
taavan, määrällisesti oman omistusosuutensa mukaisen päätöksen pe-
rustettavan kiinteistöosakeyhtiön lainojen ja kuntayritystodistusohjel-
man omavelkaisesta takaamisesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitou-
tumisesta vuosittain

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa
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Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2020 § 157 hyväksyä Helsingin kau-
pungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteisenä hank-
keena toteutettavan Laakson yhteissairaalan 12.2.2020 päivätyn han-
kesuunnitelman osaltaan siten, että hankkeen laajuus on noin 190 000 
brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 
838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019.

Laakson yhteissairaala on Helsinkiin Laakson sairaala-alueelle Helsin-
gin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yh-
teishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala.

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Hankkeessa toteu-
tetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin 
puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hank-
keessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle 
sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, 
tutkimukselle ja hallinnolle.

Hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti yhteissairaalaan on tarkoitus 
saada 922 sairaansijaa, joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kun-
toutuksen, 444 psykiatrian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi 
sairaalaan on suunniteltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa.

Laakson yhteissairaala korvaa Helsingin Laakson ja Auroran sairaaloi-
den sairaalatoiminnat kokonaan sekä puolet Suursuon sairaalan toi-
minnasta. Lisäksi se korvaa HUSin osalta Kellokosken/Ohkolan sairaa-
lan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueelta sekä 
Ulfåsassa toimivan sairaalahoidon.

Hankkeen valmistelu

Helsingin kaupunki ja HUS ovat vuodesta 2017 lähtien valmistelleet 
yhdessä suunnitelmaa Laakson sairaala-alueelle rakennettavasta yh-
teissairaalasta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 23.5.2017, § 167 hy-
väksynyt Laakson yhteissairaalan 8.5.2017 päivätyn tarveselvityksen. 
HUSin hallitus on käsitellyt Laakson yhteissairaalan tarveselvitystä 
21.8.2017, § 105 ja päättänyt merkitä sen tiedoksi todeten, että HUSin 
ja Helsingin mielenterveyspalvelujen yhteistä suunnittelua jatketaan.

Hankesuunnitelma perustuu kaupunginhallituksen 28.5.2018, § 385 ja 
HUSin hallituksen 5.2.2018 hyväksymään Helsingin kaupungin ja HU-
Sin väliseen sopimukseen Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelun 
toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä ja kustannuk-
sista. Sopimus on allekirjoitettu 5.6.2018. Hankesuunnitelma on hyväk-
sytty hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020. Kaupunginvaltuusto on 
10.6.2020, § 157 osaltaan hyväksynyt 12.2.2020 päivätyn hankesuun-
nitelman ja HUSin hallitus on hyväksynyt sen osaltaan 6.4.2020, § 44.
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Osapuolet ovat jatkaneet hankkeen valmistelua ja tehneet uuden sopi-
muksen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suoritettavien tehtävien hoi-
tamisesta, jonka perusteella hanketta edistetään kiinteistöosakeyhtiön 
perustamiseen saakka. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 
14.9.2020, § 541 ja HUSin hallituksessa 8.6.2020, § 87.

Hankkeen toteutus

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Helsingin 
kaupunki ja HUS ovat päättäneet perustaa yhtäläisin omistusosuuksin 
(50%) Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan, joka rakennuttaa 
ja hallinnoi hankkeessa rakennettavia ja siihen kuuluvia Laakson yh-
teissairaala -nimellä kutsuttavan sairaalan tiloja. Yhtiölle kuuluu Laak-
son yhteissairaalan yhteyteen rakennettavan pysäköintilaitoksen ja sen 
sisäänajoyhteyden sekä Meilahti-Laakso logistiikkatunnelin rakentami-
nen ja hallinnointi. Kaupunginhallitus on osaltaan päättänyt yhtiön pe-
rustamisesta 18.1.2021 § 44. Sosiaali- ja terveysministeriö on 7.1.2021 
myöntänyt hankkeelle kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien 
väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun 
lain mukaisen poikkeusluvan.

HUSin hallitus on päättänyt yhtiön perustamisesta 15.2.2021. Yhtiö on 
tarkoitus perustaa maalis-huhtikuun 2021 aikana.

Yhtiön perustamisvaiheessa määritellyt osakkaiden omistusosuudet 
perustuvat osakkaiden yhteiseen arvioon vuonna 2020 siitä, mikä on 
kummankin osakkaan järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan laajuus 
yhtiön hallitsemissa rakennuksissa ja tiloissa.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat yhteistyössä neuvotelleet uuden yhtiön 
perustamiseen liittyvän osakassopimuksen, jossa on muun muassa so-
vittu hankkeen hallinnosta ja hallituksen kokoonpanosta sekä osakkai-
den rahoituksen, päätöksenteon, tilavuokrauksen ja osakeomistuksen 
ehdoista. Osakassopimuksessa on sovittu myös menettelystä omistu-
sosuuksien tarkistamiseksi, jos osakkaan osuus yhtiön vuokraamista ti-
loista on olennaisesti suurempi tai pienempi kuin ko. osakkaan omistu-
sosuus yhtiöstä.

Hankkeen rahoitus

Laakson yhteissairaala -hankkeen tarvitseman rahoituksen järjestämi-
sestä huolehtivat Helsingin kaupunki ja HUS yhteistyössä perustetta-
van Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan kanssa. Kumpikin pe-
rustettavan yhtiön osakas huolehtii yhtiön rahoittamisesta omalta osal-
taan. Osakkaat sitoutuvat hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen to-
teuttamista varten omistusosuuksiensa suhteessa huolehtimaan yhtiön 
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rahoittamisesta yhtiön ja toisen osakkaan kannalta kustannusneutraalil-
la tavalla.

Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 § 157 päätöksen mukaisesti hankkeen 
rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 
838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019. Hankkeen han-
kesuunnitelman mukaisiin rakentamiskustannuksiin ei ole sisällytetty 
hankkeen rahoituskustannuksia eikä säilytettävien sairaalarakennusten 
luovutuksen yhteydessä hankkeelle aiheutuvia kustannuksia, jotka ra-
kennuskustannusten ohella ovat perustettavan yhtiön vastuulla.

Yhtiön rahoitus hoidetaan pääasiallisesti osakkaiden takaamilla lainoil-
la. Edelleen, yhtiön perustamisen yhteydessä tehtävien osakemerkintö-
jen lisäksi osakkaat sitoutuvat jatkossa vuosittain tekemään noin 3 - 5 
milj. euron oman pääoman ehtoisen vastikkeettoman sijoituksen yhtiön 
svop-rahastoon. Kaupunki tulee varautumaan ao. tarpeeseen vuosittain 
talousarvion valmistelun yhteydessä. Oman pääoman ehtoisten vastik-
keettomien sijoituksen yhteenlaskettu kokonaismäärä hankkeen val-
mistuttua vastaa alustavan rahoitussuunnitelman mukaan 10 % inves-
tointiin liittyvästä kokonaisrahoitustarpeesta.

Osana rakentamisen aikaista rahoitusta on tarkoitus käyttää osakkai-
den takaamaa kuntayritystodistusohjelmaa. 

Tarvittavat takaukset

Hankkeen pitkästä kestosta johtuen on perusteltua päättää tarvittavista 
takauksista useammassa vaiheessa hankkeen edetessä. Ensivaihees-
sa myönnettäväksi esitetään yhtiön investointeja varten enintään 150 
milj. euron määräistä kuntayhtymän omavelkaista takausta osana yh-
tiön yhteensä enintään 300 milj. euron suuruisia rahoitusjärjestelyjä, 
hankesuunnitelmassa vuosille 2021-2024 ajoittuviksi arvioitujen inves-
tointimenojen rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen ja nii-
den korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kat-
tamiseksi. Taattavien lainojen suunnitellut laina-ajat vastaavat tämän-
kaltaisissa pitkävaikutteisissa hankkeissa yleisesti käytettävää profiilia.

Investoinnin edellyttämien pitkäaikaisten lainojen optimaalisen nostoai-
kataulun varmistamiseksi, on myös lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoi-
tuksen tilapäinen käyttö rahoituksen joustavuuden varmistamiseksi pe-
rusteltua. Yritystodistusten käyttäminen on yleinen käytäntö lyhytaikai-
sen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa rahoitusinstrumenttina kun-
nissa käytettyä kuntatodistusta, ja on nykyisessä markkinatilanteessa 
nopea ja edullinen tapa rahoituksen järjestämiseen lyhyellä aikajänteel-
lä.
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Osana rakentamisen aikaista rahoitusta on lisäksi suunniteltu, että Kiin-
teistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala voi hakea toiminnan edellyttä-
män riittävän rahoituksen järjestämiseksi yritystodistuksilla lyhytaikaista 
rahoitusta siten, että lyhytaikaisia velkavastuita yritystodistuksista on 
kerrallaan enintään 60 miljoonan euron arvosta. Kuntayritystodistusoh-
jelman perustaminen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa edellyttää omistajien 
antamaa omavelkaista takausta ohjelmalle.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion 
myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tu-
ki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä 
tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikut-
taa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan tultua perustetuksi Hel-
singin kaupungin on tarkoitus myöntää yhtiölle omistajiensa hyväksy-
män hankesuunnitelman mukaisen investoinnin edellyttämän lainara-
hoituksen saamiseksi enintään 150 000 000 euron suuruinen omavel-
kainen takaus yhtiön pitkäaikaisten lainojen vakuudeksi. Lisäksi kau-
pungin tarkoitus on antaa enintään 30 000 000 euron suuruinen oma-
velkainen takaus yhtiön kuntayritystodistusohjelmalle, rakentamisen ai-
kaisen lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi. Takauksien antami-
sen ehtona on, että yhtiön toinen osakas, HUS, antaa yhtiölle omistu-
sosuuksien suhteessa vastaavat takaukset, vastaavin ehdoin.

Ennen edellä kuvattujen rahoitustoimien tekemistä on arvioitava, sisäl-
tyykö suunniteltuihin toimienpiteisiin SEUT 107 (1) artiklan mukaista 
valtiontukea.

Euroopan komission tiedonannon mukaan valtiontukisääntöjä sovelle-
taan ainoastaan silloin, kun tuensaajana on yritys, jolla tarkoitetaan oi-
keudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta taloudellista 
toimintaa harjoittavaa yksikköä. Taloudellista toimintaa on kaikki toimin-
ta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan markkinoilla (komission tiedo-
nanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 6–12).

Valtiontukiarvioinnissa on selvitettävä, harjoittaako yhtiö valtiontuki-
säännösten mukaista taloudellista toimintaa.

Komission tiedonannossa on todettu, että joissakin jäsenvaltioissa jul-
kiset sairaalat ovat olennainen osa kansallista terveydenhuoltoa ja pe-
rustuvat lähes kokonaan solidaarisuuden periaatteeseen. Tällaiset sai-
raalat rahoitetaan suoraan sosiaaliturvamaksuilla ja muilla valtion va-
roilla, ja ne tarjoavat yleisesti kattavia palveluja ilmaiseksi. Unionin 
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tuomioistuimet ovat vahvistaneet, että organisaatiot, joilla on tällainen 
rakenne, eivät toimi yrityksinä. Komission tiedonannon mukaan kysei-
sessä rakenteessa nekään toiminnot, jotka sinällään voisivat olla luon-
teeltaan taloudellisia mutta jotka suoritetaan pelkästään toisen, muun 
kuin taloudellisen palvelun tuottamiseksi, eivät ole luonteeltaan talou-
dellisia. Yksikkö, joka ostaa tavaroita – jopa suuressa mittakaavassa – 
muun kuin taloudellisen palvelun tarjoamiseksi, ei toimi yrityksenä pel-
kästään siitä syystä, että se on ostaja tietyillä markkinoilla. (komission 
tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohdat 24–25)

Perustettavan yhtiön ainoa tarkoitus on mahdollistaa julkisen tervey-
denhuollon toteuttaminen. Yhtiön toimialana on vuokrata hallinnoimiaan 
tiloja sen omistajille, eli Helsingin kaupungille ja HUSille, jotka käyttävät 
yhtiöltä vuokraamiaan tiloja ainoastaan julkisen terveydenhuollon toi-
mintaan. Yhtiön vuokralaisten Helsingin kaupungin ja HUSin tiloissa 
harjoittama toiminta ei ole taloudellista toimintaa, vaan komission tie-
donannossa tarkoitettua julkista terveydenhuoltoa. Yhtiön harjoittama 
vuokraustoiminta ei siten ole taloudellista toimintaa, koska se tapahtuu 
julkisen terveydenhuollon toteuttamiseksi eli muun kuin taloudellisen 
palvelun tuottamiseksi.

Perustettavan yhtiön varsinaisten julkisen terveydenhuollon käyttöön 
tarkoitettujen tilojen vuokraamisen lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu yh-
tiön toimintaa palvelevien pysäköintilaitoksen ja logistiikkatunnelin ra-
kennuttaminen ja hallinnoiminen. Kyseiset infrastruktuurit rakennetaan 
julkisen terveydenhuollon järjestämisen mahdollistamiseksi eli muuta 
kuin taloudellista toimintaa varten.

Yhtiön hallinnoimissa rakennuksissa on hyvin vähäisessä määrin muita 
kuin terveydenhuollon tiloja, joita se voi vuokrata julkisen terveyden-
huollon tavanomaiseen oheistoimintaan (esim. kukkakauppa tai kioski). 
Mikäli yhtiö vuokraa tiloja kolmansille osapuolille (muille kuin Helsingin 
kaupungille ja HUSille), tulee varmistua siitä, että yhtiön Helsingin kau-
pungilta tai HUSilta saama taloudellinen etu ei siirry kilpailluilla markki-
noilla toimivien yritysten hyväksi. Tällaisissa tilanteissa kolmansille os-
apuolille tapahtuva vuokraus tulee tehdä markkinaehtoisesti. Kun 
oheistoimintaan vuokratuista tiloista peritään markkinaehtoista vuokraa, 
vuokraustoiminnassa ei muodostu valtiontueksi katsottavaa etua. Yh-
tiön hyvin pienimuotoinen muihin kuin sen omistajiin kohdistuva vuok-
raustoiminta ei siten vaikuta yhtiön saaman rahoituksen sallittavuuteen. 
Komission tiedonannossa on todettu myös, että: ”Lähes yksinomaan 
muuhun kuin taloudelliseen toimintaan käytettäviin infrastruktuureihin 
liittyvien tavanomaisten palvelujen, kuten ravintoloiden, myymälöiden ja 
maksullisen pysäköinnin, julkisella rahoituksella ei yleensä ole vaiku-
tusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska nämä palvelut eivät to-
dennäköisesti houkuttele asiakkaita muista jäsenvaltioista ja niiden ra-
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hoituksella on todennäköisesti enintään marginaalinen vaikutus rajat 
ylittäviin investointeihin tai sijoittautumiseen.” (komission tiedonanto 
valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01, kohta 207).

Yhtiö perustetaan omistamaan ja hallinnoimaan julkisen terveydenhuol-
lon käyttöön rakennettuja ja rakennettavia tiloja, joita se vuokraa pää-
asiassa omistajilleen Helsingin kaupungille ja HUSille, joten yhtiön ei 
katsota harjoittavan taloudellista toimintaa. Edellä kuvattujen perustelu-
jen mukaisesti yhtiön osakkaiden järjestämään edellä kuvattuun hanke-
rahoitukseen ei sisälly SEUT 107 (1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kaupungin talouden tunnus-
lukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esi-
tettävä takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa sääde-
tyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitet-
tua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun 
yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julki-
syhteisöjä. Takauksille ei tässä yhteydessä edellytetä vastavakuuksia. 
Yhtiön äänivalta tulee olemaan kaupungilla ja HUSilla. Mikäli omistuk-
sessa tapahtuu myöhemmin muutoksia, kaupunki varaa itselleen oi-
keudet vaatia järjestelyn yhteydessä järjestelyn ennakkoedellytyksenä 
tarvittaessa vakuudet. 

Toimivalta ja delegointi

Kuntalain 14 §:n 2 mom. 9 kohdan mukaisesti valtuusto päättää ta-
kaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, oikeuttaa täytäntöönpanopäätöksessään 
kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään takaussitoumukset.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitou-
tumisesta vuosittain

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HUS Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 139

HEL 2021-001442 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää perustettavalle Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalalle Helsingin kaupungin Laakson kau-
punginosan korttelissa 626 tonteille nro 2 ja 3 rakennettavan sairaala-
kokonaisuuden investointeja varten enintään 150 000 000 euron mää-
räisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana kiinteistöosakeyhtiön 
yhteensä enintään 300 milj. euron suuruisia rahoitusjärjestelyjä, hanke-
suunnitelmassa vuosille 2021-2024 ajoittuviksi arvioitujen investointi-
menojen rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen ja niiden 
korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattami-
seksi. Nostettavien lainojen laina-aika saa olla enintään 30 vuotta.

B

Myöntää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle 
enintään 30 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen osana kiinteistöosakeyhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruis-
ta rahoitusjärjestelyä, kiinteistöosakeyhtiön Kuntarahoitus Oyj:n kanssa 
perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayritys-
todistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten 
pääoman, korot ja liitännäiskulut. Kiinteistöosakeyhtiön samanaikaisesti 
liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on 
enintään 60 milj. euroa.

C
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Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen 
takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lai-
noista / järjestelyistä.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, 
jossa perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistuspohja muuttuu siten, 
että omistusta siirtyy pois nykyisiltä omistajilta. 

E

Perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle myönnettävistä yksittäisistä 
omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa D) mainituissa olosuh-
teissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka 
lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pää-
omasta sekä voimassa olevan kuntayritystodistusohjelman 30 milj. eu-
ron takausvastuiden määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisa-
jankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Uu-
denmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee omalta osaltaan vas-
taavan, määrällisesti oman omistusosuutensa mukaisen päätöksen pe-
rustettavan kiinteistöosakeyhtiön lainojen ja kuntayritystodistusohjel-
man omavelkaisesta takaamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 60
Tilojen vuokraaminen Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta 
Helsingin luonnontiedelukion käyttöön

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampukselle toteutettavan uudisrakennuksen sekä Kumpulan kampu-
salueella olemassa olevista tiloista yhteensä noin 6 316 htm² laajuiset 
tilat Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että kokonaisvuokra 
on yhteensä 39 433 800 euroa 20 vuoden vuokra-ajalta.

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti, että valtuusto päättää lisäksi sel-
vittää mahdollisuudet myös sille, että vuokranantajana toimiva yliopisto 
voisi tarjota lukion tarvitsemat opetustilat kokonaisuudessaan uudisra-
kennuksesta.

Valtuutettu Wallgrenin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 LT-lukio_Vuokrahanke_Hankesuunnitelma
2 Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218
3 Luonnontiedelukion vuokrasopimusluonnos
4 Kumpula_yhteiset opetustilat sopimusluonnos_
5 Kumpula_liikuntatilat-sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilatarve
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Vuonna 2019 laaditun väestöennusteen mukaan suomenkielisten 16–
18 -vuotiaiden nuorten määrä kasvaa Helsingissä noin 4 800 nuorella 
vuoteen 2034 mennessä. Näistä lukio-opetukseen osallistuu arviolta 
60% eli noin 2 800 nuorta. Lukio-opetukseen osallistuvien määrään ja 
tilatarpeen kasvuun vastataan muun muassa Helsingin luonnontiedelu-
kiohankkeella, joka lisää lukion opiskelijakapasiteettia 200:lla oppilaal-
la. Hankkeella korvataan Helsingin luonnontiedelukion nykyiset vuokra-
tilat osoitteessa Mäkelänkatu 84. Luonnontiedelukion opiskelijamäärä 
tulee nousemaan 900 opiskelijaan, mistä johtuen lukion nykyiset tilat 
käyvät riittämättömiksi. Lisäksi nykyiset tilat eivät kaikilta osin täytä lu-
kion opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Tilojen 
vuokrasopimus päättyy 31.7.2023.

Hankkeen taustalla on lukiolain (714/2018) mukainen velvoite yhteis-
työhön korkeakoulujen kanssa. Helsingin luonnontiedelukio on jo ai-
emmin tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa, jonka tavoitteena on saada 
luonnontieteisiin suuntautuneita lukiolaisia koulutusohjelmiinsa. 

Uudisrakennuksen toteuttaminen yliopiston Kumpulan kampuksen yh-
teyteen mahdollistaa lukiolle suunniteltavan uudisrakennuksen sekä 
yliopiston olemassa olevien tilojen tehokkaan käytön. Lukio hyödyntää 
yliopiston olemassa olevia opetus- ja liikuntatiloja, mikä mahdollistaa 
uudisrakennuksen toteuttamisen pienempänä. Yliopisto voi myös vuok-
rata lukion uudisrakennuksen tiloja koulun toiminta-aikojen ulkopuolella 
kaupungilta.

Toteuttamalla osittain yhteiskäyttöisiä tiloja luodaan monipuolisia mah-
dollisuuksia luonnontieteen opiskeluun kustannus- ja tilatehokkaasti. 
Sopimuksilla varmistetaan, että käyttöperusteisesti vuokrattavia tiloja 
on käytössä lukion toiminnan tarpeen mukaan. Käyttöperusteella vuok-
rattavia tiloja ovat liikuntatilat ja normaalivarusteiset opetustilat. Lukio-
laiset voivat osallistua koulun sijainnista johtuen myös entistä tehok-
kaammin yliopisto-opetuksen tapahtumiin.

Hanketta koskeva yhteistoimintasopimus on liitteenä 2.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen koulutilat toteutetaan Helsingin lukio-opetuksen ra-
kennusten normaalin laatutason mukaiseksi. Hankkeessa tavoitellaan 
monikäyttöisiä tiloja, jotka mahdollistavat virikkeellisen ja tehokkaan 
oppimisympäristön sekä pienryhmäopiskelun. Suunnittelussa noudate-
taan Helsingin kaupungin koulurakennusten suunnitteluohjeita.

Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, ter-
veellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö. 
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Tilasuunnittelulla edistetään lukion opetussuunnitelman tavoitteiden to-
teuttamista sekä vahvistetaan yliopiston ja lukion yhteistoimintaa ja 
vuorovaikutusta.

Uudisrakennus toteutetaan Helsingin kaupungin HNH 2035 -
toimenpideohjelman periaatteiden mukaisesti. Se toteutetaan puura-
kenteisena niin, että kantavat seinät ovat CLT-elementtejä ja julkisivu-
verhous on puuta. Lisäksi kiinteistön omistaja suunnittelee hakevansa 
hankkeelle ympäristösertifikaattia LEED (Leadership in Energy and En-
vironmental Design) -sertifiointijärjestelmän mukaisesti. Esiselvityksen 
mukainen tavoitetaso on Leed Gold.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta

Tarvittavat tilat järjestetään Helsingin yliopiston Kumpulan kampusalu-
eelta vuokraamalla kolme eri tilaa, jotka muodostuvat seuraavista ko-
konaisuuksista: 

1. lukion käyttöön toteutettava uudisrakennus osoitteessa Pietari 
Kalmin katu 5

2. kampusalueella olemassa olevat opetustilat osoitteessa Gustaf 
Hällströmin katu 2 ja A. I. Virtasenaukio 1 sekä

3. kampusalueella olemassa olevat liikuntatilat osoitteessa Väinö 
Auerinkatu 11. 

Kohteesta laaditaan kolme vuokrasopimusta 1) vuokrasopimus lukion 
käyttöön toteutettavasta uudisrakennuksesta, 2) sopimus yliopiston 
opetustilojen tuntiperusteisesta käytöstä ja 3) sopimus yliopiston liikun-
tatilojen tuntiperusteisesta käytöstä. Kaupunkiympäristön toimiala tekee 
vuokrasopimukset Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n sekä Helsingin 
yliopiston kanssa.  

Lukion käyttöön toteutettava uudisrakennus

Lukion käyttöön toteutettavan uudisrakennuksen vuokrasopimus kos-
kee 5-kerroksista, 4 866 htm² laajuista uudisrakennusta sekä viereistä 
lukion ja yliopiston yhteisessä käytössä olevaa 3 150 m² laajuista piha-
aluetta. Lukion uudisrakennus sisältää yleisiä opetustiloja mukaan lu-
kien ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen soveltuvan kerroksen, erikois-
luokkia sekä ruokailu-, opiskelijahuolto-, hallinto- ja tukitilat. 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on kilpailuttanut uudisrakennuksen to-
teutuksen hankintalain mukaisesti. Vuokrattavat tilat omistaa Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy, jolta tilat vuokrataan määräaikaisesti 20 vuodek-
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si. Vuokrasopimus sisältää lisäksi 10+10 vuoden option vuokra-ajan pi-
dentämiseen.

Uudisrakennuksen vuokratilojen huoneistoala on 4 866 htm². Raken-
nuksen arvioitu arvonlisäveroton pääomavuokra on 25,66 euroa/htm² 
kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa on 4,00 eu-
roa/htm² kuukaudessa, eli yhteensä 29,66 euroa/htm2 kuukaudessa. 
Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 124 860 euroa kuukaudessa 
ja noin 1 498 320 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton kokonaisvuokra 
on noin 144 325 euroa kuukaudessa ja noin 1 731 900 euroa vuodes-
sa, eli 20 vuoden vuokra-ajalle noin 34 638 000 euroa. Uudisrakennuk-
sen pääomavuokra tullaan määrittelemään hankkeen toteutuneiden 
kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnos-
sapidosta, huollosta ja välttämättömistä korjaustöistä, kiinteistöveroista, 
kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja jäähdytyskustan-
nuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. Kiinteistön omistajalla on vas-
tuu kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelujen järjestämisestä hankinta- ja 
vastuunraja-taulukon mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan vuosittain to-
teutuneiden kustannusten mukaan. 

Vuokraan sisältyy yliopiston kanssa yhteiskäyttöinen noin 3 150 m² ko-
koinen piha-alue.

Kampuksella olemassa olevista tiloista vuokrattavat opetus- ja liikuntatilat

Kampuksella olemassa olevien opetus-, seminaari- ja kokoustilojen yh-
teiskäyttöä koskevalla vuokrasopimuksella sovitaan, että Helsingin 
kaupunki vuokraa Helsingin yliopistolta yliopiston hallitsemista tiloista 
yleisiä tiloja ja opetustiloja lukion tarvitsemaan opetus- ja tapahtuma-
käyttöön sekä siitä, että Helsingin yliopistolla on mahdollisuus vuokrata 
Helsingin kaupungin hallitsemista uudisrakennuksen tiloista yleisiä tilo-
ja ja opetustiloja yliopiston opetus- ja tapahtumakäyttöön. Liikuntatilo-
jen käyttöä koskevalla vuokrasopimuksella sovitaan, että Helsingin 
kaupunki vuokraa yliopiston hallitsemasta liikuntahallista tiloja lukion lii-
kunta- ja tapahtumakäyttöön. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arvioima tarve yliopiston hallin-
nassa olevista tiloista vuokrattaville opetus-, seminaari- ja kokoustiloille 
on noin 900 htm² ja noin 5 000 tuntia vuodessa. Tilojen vuokra perus-
tuu tuntiperusteiseen veloitukseen ja määräytyy tilojen koon mukaan. 
Yliopistolta vuokrattavien opetus-, seminaari- ja kokoustilojen vuokraksi 
on arvioitu arvonlisäverottomana noin 169 400 euroa vuodessa. Koko 
20 vuoden vuokra-ajalle se on yhteensä noin 3 388 000 euroa. Vuokra-
sopimuksen mukaan hintoja voidaan tarkastaa vuosittain. Mikäli en-
simmäisen vuoden jälkeen todetaan, että tilojen todellinen tarve poik-
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keaa arvioidusta yli 10 %, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopi-
mukseen tehtävistä muutoksista. 

Liikuntatilojen osalta on sovittu, että Helsingin kaupunki vuokraa Hel-
singin yliopiston hallitsemasta Unisport liikuntahallista noin 550 htm² ti-
loja lukion liikunta- ja tapahtumakäyttöön. Tilojen vuokra perustuu tun-
tiperusteiseen veloitukseen. Tuntihinta sisältää joko ryhmäliikuntasalin 
käytön, yhden palloiluhallilohkon käytön tai kuntosalin käytön maksi-
missaan 30 henkilön ryhmälle arkisin kello 10–15 välillä. Hintaan sisäl-
tyy pukuhuonetilojen käyttö ennen ja jälkeen tuntivarauksen. Ryhmälii-
kuntasalin ja palloiluhallilohkon tuntihinta sisältää myös muutamalle 
oppilaalle käyttöoikeuden kuntosaliin yhtä aikaa varauksen kanssa. 
Tämän hetken arvion mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ti-
lantarve on noin 1000 tuntia vuodessa, joista 870 tuntia monitoimihallin 
yhden lohkon käyttöä, 30 tuntia kuntosalin käyttöä ja 100 tuntia ryhmä-
liikuntasalin käyttöä. Arvonlisäveroton vuokra on noin 70 390 euroa 
vuodessa. Koko 20 vuoden vuokra-ajalle se on yhteensä noin 1 407 
800 euroa.

Kokonaisvuokra yhteensä

Uudisrakennuksen ja olemassa olevista tiloista vuokrattavien opetus- ja 
liikuntatilojen arvonlisäveroton indeksikorjaamaton kokonaisvuokra-
summa 20 vuoden vuokra-ajalle on yhteensä noin 39 433 800 euroa.

Tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti pääomitettu arvonlisävero-
ton pääomavuokra 20 vuoden vuokra-ajalle nykyarvoon laskettuna on 
noin 26 328 000 euroa. Nykyarvo tarkoittaa myöhempänä ajankohtana 
maksettavien maksujen arvoa tarkasteluhetkellä (ts. nykyrahassa). 
Pääomitettu arvonlisäveroton vuokrasumma muodostuu uudisraken-
nuksen enimmäispääomavuokran osuudesta 18 669 300 euroa ja yllä-
pitovuokran osuudesta 4 671 360 euroa, opetus-, seminaari- ja kokous-
tilojen vuokran osuudesta 2 110 724 euroa sekä liikuntatilojen vuokran 
osuudesta 877 059 euroa. Kustannukset on laskettu vuoden 2020 hin-
tatason ja hinnastojen mukaisesti.

Vuokrasopimusluonnokset ovat liitteinä 3, 4 ja 5. 

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan 
kiinteistön omistajalle maksamista vuokrista sekä kaupunkiympäristön 
toimialan hallintokuluista. 

Uudisrakennuksen tilakustannus koostuu pääomavuokrasta, joka on 
enintään 25,66 euroa/m²/kk, ylläpitovuokrasta, joka on arviolta 4,00 eu-
roa/m²/kk ja kaupunkiympäristön toimialan perimästä hallintokulusta 
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0,50 euroa/m²/kk. Tilakustannus käyttäjälle on 30,16 euroa/m²/kk eli yh-
teensä 146 760 euroa/kk ja noin 1 761 120 euroa vuodessa.

Pääomavuokra on arvioitu enimmäisvuokra ja tullaan määrittelemään 
toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokran suuruus määräy-
tyy vuodeksi kerrallaan toteutuneiden kustannusten perusteella, siten 
että ylläpitokulujen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuo-
den ylläpitovuokran määrässä. Kaupunkiympäristön toimialan hallinto-
kulua voidaan tarvittaessa tarkistaa toteutuneiden kustannusten mu-
kaan.

Opetus- ja liikuntatilojen tilakustannus käyttäjälle koostuu arvioidusta 
lukion tilatarpeen mukaisesti lasketuista tilavuokrista sekä kaupun-
kiympäristön toimialan hallintokulusta 0,5 euroa/htm²/kk. Opetustilojen 
(noin 900 htm²) tilakustannus käyttäjälle on 174 800 euroa vuodessa 
(arvioidun käyttötarpeen perustella noin 16,19 euroa/htm²/kk) ja liikun-
tatilojen (noin 550 htm² ) tilakustannus käyttäjälle on 73 690 euroa vuo-
dessa arvioidun käyttötarpeen perustella noin 11,17 euroa/htm²/kk).  

Uudisrakennuksen sekä olemassa olevista tiloista vuokrattavien ope-
tus- ja liikuntatilojen tilakustannukset käyttäjälle ovat yhteensä noin 
2 009 600 euroa vuodessa.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tavoitteena on, että uudisrakennuksen rakennustyöt ovat valmiit vuo-
den 2023 toukokuun loppuun mennessä siten, että tilat luovutettu käyt-
täjälle 1.6.2023 alkaen ja että lukio-opetus voi alkaa kampuksella elo-
kuussa 2023.

Väistötilat

Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista.

Uudisrakennuksen rahoituksesta vastaa kiinteistön omistaja Helsingin 
Yliopistokiinteistöt Oy. 

Hankkeen toteuttaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy yhteistoiminnalli-
sella projektinjohtourakkamallilla, jossa on osapuolina yhteistoiminta-
sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki sekä kilpailutuksen voitta-
nut konsortio (päätoteuttajana toimiva rakennusurakoitsija SRV Raken-
nus Oy, talotekniikkaurakoitsija Quattroservices Oy ja pää- ja arkkiteh-
tisuunnittelijana toimiva arkkitehtitoimisto AFKS Oy).
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 17.12.2019 hyväksynyt vuokrahan-
ketta koskevan tarveselvityksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
9.2.2021 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lauta-
kunta on lausunnossaan todennut, että hanke vastaa hyvin kasvatuk-
sen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuu-
dessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta ja päätöksen täytäntöönpano

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan kaupun-
ginvaltuusto päättää ottaa vuokralle liikehuoneiston, kun sopimuksen 
ennakoitu kokonaisarvo ylittää 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yh-
teydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-
set alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun asiakkuusyksikkö 1:n 
päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Helsingin Yliopistokiinteis-
töt Oy:n ja Helsingin yliopiston kanssa sekä tekemään vuokrasopimuk-
siin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 LT-lukio_Vuokrahanke_Hankesuunnitelma
2 Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218
3 Luonnontiedelukion vuokrasopimusluonnos
4 Kumpula_yhteiset opetustilat sopimusluonnos_
5 Kumpula_liikuntatilat-sopimusluonnos

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman liitteet_Helsingin luonnontiedelukio

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 166

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampukselle toteutettavan uudisrakennuksen sekä Kumpulan kampu-
salueella olemassa olevista tiloista yhteensä noin 6 316 htm² laajuiset 
tilat Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että kokonaisvuokra 
on yhteensä 39 433 800 euroa 20 vuoden vuokra-ajalta.

Käsittely

08.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tommi Laitio
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 25

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
29.12.2020 päivätystä Helsingin luonnontiedelukion osoitteessa Pietari 
Kalmin katu 5 sijaitsevan vuokrahankkeen hankesuunnitelmasta (liite 1) 
ja tilojen vuokraamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio-
opetuksen käyttöön. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
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kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 3

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle 

A
Helsingin Yliopiston Kumpulan kampuksella osoitteessa Pietari Kalmin 
katu 5 sijaitsevien, yhteensä noin 6 316 htm² laajuisten tilojen vuok-
raamista Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että 20 vuoden 
vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien pääoma- ja tuntipe-
rusteisten vuokrien indeksikorjaamaton kokonaissumma on yhteensä 
enintään 39 433 934 euroa (indeksikorjattuna 26 328 443 euroa). Tilat 
vuokrataan kolmella sopimuksella seuraavasti: 1) toteutettavan uudis-
rakennuksen tilat noin 4 866 htm² 29.12.2020 päivätyn hankesuunni-
telman mukaan, 2) olemassa olevien rakennusten opetus-, seminaari- 
ja kokoustiloja noin 900 htm² 3) olemassa olevien rakennusten liikunta-
tiloja noin 550 htm². Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutus-
lautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

- kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön oikeut-
tamista tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sekä allekirjoittamaan Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin 
yliopiston kanssa vuokrasopimukset.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
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päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 26165

timo.vierela(a)hel.fi
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§ 61
Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunni-
telma

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisra-
kennuksen 16.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 kus-
tannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hankesuunnitelman valtuusto edellyttää selvittä-
mään mahdollisuuksia kehittää päiväkodin piha-alueen suunnitel-
man puitteissa toteutusta muuntojoustavaan suuntaan siten että ul-
koilupiha olisi tarvittaessa jäsennettävissä eri alueisiin päiväkoti-
ryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvalli-
suuden varmistamiseksi. (Katju Aro)

Käsittely

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Emma Karin kannattamana hy-
väksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään hankesuunnitelman valtuusto edellyttää selvittä-
mään mahdollisuuksia kehittää päiväkodin piha-alueen suunnitel-
man puitteissa toteutusta muuntojoustavaan suuntaan siten että ul-
koilupiha olisi tarvittaessa jäsennettävissä eri alueisiin päiväkoti-
ryhmien erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvalli-
suuden varmistamiseksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Katju Aron ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman valtuusto edellyttää 
selvittämään mahdollisuuksia kehittää päiväkodin piha-alueen suunni-
telman puitteissa toteutusta muuntojoustavaan suuntaan siten että ul-
koilupiha olisi tarvittaessa jäsennettävissä eri alueisiin päiväkotiryhmien 
erilaisten tarpeiden mukaan sekä pihavalvonnan turvallisuuden varmis-
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tamiseksi myös lapsi- tai henkilöstömäärän vaihdellessa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 55
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia Hag-
lund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Hei-
näluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissa-
nen, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjo-
ki, Paavo Väyrynen, Ozan Yanar

Tyhjä: 26
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Ville Jalo-
vaara, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, 
Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Juha-
na Vartiainen

Poissa: 4
Pentti Arajärvi, Abdirahim Husu Hussein, Otto Meri, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron ehdottaman toivo-
musponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 16.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Hanke toteutetaan päiväkoti Vanhaisen tontille osoitteeseen Soittajan-
tie 10. Hanke korvaa nykyisen päiväkoti Vanhaisen tilat, jotka vaatisivat 
laajoja korjauksia. Uusi laajempi päiväkoti voi lisäksi korvata väliaikai-
sesti käyttöönotetun Soittajankuja 3 -ryhmän tilat sekä päiväkoti Kante-
leen, mikäli alueen palvelutarve näin edellyttää. Uudishankkeen valmis-
tuttua uusia paikkoja saataisiin noin 20 nykyistä enemmän. Palvelutar-
peen tarkentuessa tuodaan mahdolliset tiloista luopumiset erikseen 
mm. kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätettäväksi. 

Palvelutilaverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja ole-
massa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko palvelualueen arvioitu kehitys: väestöennuste, varhaiskasvatuk-
seen osallistuminen sekä uudisrakentaminen.

Alueen asukasmäärä on kasvussa. Talonrakentamisohjelmassa on 
useita Kannelmäki - Hakuninmaa - Maununneva-alueelle sijoittuvia 
hankkeita. Yhteensä lähivuosien uudet tilahankkeet lisäävät paikkoja 
vähintään 70 paikalla.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan 224 lapselle. Hoito- ja kasvatus-
henkilökuntaa tarvitaan 40-48 henkeä riippuen lasten ikäjakaumasta. 
Uudisrakennus suunnitellaan ja rakennetaan tämän päivän normaalia 
laatutasoa noudattaen. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja 
viihtyisiksi. Osa yhteistiloista suunnitellaan siten, että ne voidaan osoit-
taa kuntalaiskäyttöön silloin, kun ne eivät ole päiväkodin käytössä. 
Hanketta varten on tehty asemakaavan muutos, joka mahdollistaa noin 
kolme kertaa nykyistä suuremman päiväkotirakennuksen rakentamisen 
nykyisen päiväkodin tilalle.

Uudisrakennukselle toteutetaan uusi ulkoilupiha. Piha varustetaan eri-
ikäisille päiväkotilapsille soveltuvilla välineillä. 

Kaupungin energiatehokkuustavoitteiden sekä Hiilineutraali Helsinki 
2035 -toimenpideohjelman mukaisesti tavoitteena on määräystasoa pa-
rempi energiatehokkuus sekä paikalla tuotettu uusiutuva energia. Pää-
osa uudisrakennuksen lämmitystarpeesta katetaan maalämmöllä. Säh-
köenergiaa tuotetaan vesikatolle sijoitettavalla aurinkosähköjärjestel-
mällä vähintään 10 prosenttia sähköntarpeesta.
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Tavoitteena on hakea kohteelle rakennuksen Joutsenmerkkiä, joka olisi 
ensimmäinen kaupungin toteuttama, Joutsenmerkki-kriteerit täyttävä 
hanke. Suomessa on toteutettu toistaiseksi vasta kaksi päiväkotia ja 
neljä koulua joutsenmerkittyinä. Rakenteilla on kaksi joutsenmerkkiä 
hakevaa koulua ja yksi päiväkoti.

Hankesuunnittelun enimmäiskustannusarvioon on sisällytetty Joutsen-
merkille laskettu erillinen hankekustannusarvio, joka ei välttämättä rea-
lisoidu kokonaan. Monet joutsenmerkkikriteerit, kuten valaistuksen tar-
peenmukainen ohjaus ja aurinkosähkö noudattavat kaupungin nykyisiä 
toimintamalleja eli niistä ei muodostu kustannusvaikutuksia ns. nor-
maaliin rakentamiseen verrattuna. 

Joutsenmerkitty rakennus ei pääosin edellytä suunnitteluratkaisultaan 
normaalista poikkeavaa, mutta joutsenmerkkikriteerien täyttymistä on 
todennettava jatkuvasti suunnittelun edetessä mm. esitettyjen materi-
aalien ja rakenteiden sekä vaadittujen toiminallisuuksien osalta. Raken-
tamisessa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja valvotaan. 
Rakennuksesta on oltava täydellinen tuoteloki ja lähes kaikkien tuottei-
den on oltava joutsenmerkittyjä tai ne pitää erikseen hyväksyttää jout-
senmerkkiorganisaatiolla. Hyväksytettävien tuotteiden tulee täyttää kri-
teerivaatimukset. 

Ympäristömerkintään toimitettavan materiaalin koostaminen ja doku-
mentaatio edellyttävät hankkeessa lisäresurssointia.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on noin 2 400 brm² ja noin 1 800 htm².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteen-
sä 11 353 000 euroa (4 738 euroa/brm²) syyskuun 2020 kustannusta-
sossa.

Hankesuunnitteluvaiheen Joutsenmerkki-lisäkustannusarvio on arvonli-
säverottomana yhteensä 1 000 000 euroa. Hankesuunnitteluvaiheessa 
on käytetty jo noin 100 000 euroa.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio ilman Joutsenmerkkilisää on 
arvonlisäverottomana yhteensä 10 453 000 euroa (4 363 euroa/brm²).

Talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelmassa on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu riittävä 
rahoitus vuosiksi 2021-2030 siten, että hankkeen laajuus on 2 400 brm² 
ja toteutus vuosina 2022-2023.
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Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Uudisrakennuksen kuukausivuokra on enintään noin 64 796 euroa ja 
vuosivuokra enintään noin 777 554 euroa. Kuukausivuokra on 33,28 
euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on noin 26,75 euroa/htm², yl-
läpitovuokran osuus noin 6,03 euroa/htm² ja hallintokulun osuus 0,50 
euroa/htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan 
ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Väistötilat

Rakentaminen edellyttää nykyisen päiväkodin purkamista sekä toimin-
nan siirtämistä väliaikaisiin väistötiloihin. Kaupunkiympäristön toimiala 
selvittää väistötilaratkaisua erillisenä hankkeena.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Hanke-
suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvontapalvelu-
jen, ympäristöpalvelun sekä pelastuslaitoksen edustajia.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Raken-
nuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelu.

Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että työt alkavat 
huhtikuussa 2022 ja tilat valmistuvat elokuussa 2023.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa lausunnossaan 19.1.2021 § 7 
hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, että hanke vastaa hyvin 
kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on ko-
konaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma 16.12.2020

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelman 16.12.2020 liitteet
2 Joutsenmerkki-opas rakennusten hakemusprosessista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 167

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisra-
kennuksen 16.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on arvonlisäverottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 kus-
tannustasossa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.01.2021 § 7

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
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teeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkoti Vanhaisen korvaavan 
uudisrakennuksen 16.12.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
päiväkoti Vanhaisen pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa 
tavoitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva ti-
lojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee 
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 4

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan 
päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 10.12.2020 päivätyn hanke-
suunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 
2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
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rottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 62
Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2021-003525, 2021-003494, 2021-003496, 2021-003497, 2021-003498, 2021-003500

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Martina Harms-Aallon ym. aloite varhaiskasvatuksen 
palkkamäärärahojen lisäämisestä

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite kierrätyspisteen sijoit-
tamisesta Tapanilaan

 valtuutettu Johanna Nuortevan ym. aloite mahdollisuudesta ote-
opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille

 valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite kulttuurin koronatyöryhmän 
perustamisesta ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemisestä

 valtuutettu Petra Malinin ym. aloite iltapäivähoidon turvaamisesta 
palveluiden väliin putoaville lapsille

 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite yleisestä talviuintipaikasta 
Helsinkiin 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 51
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:

 Fatim Diarra, ersättare Johanna Nuorteva
 Tuula Haatainen, ersättare Maija Anttila
 Terhi Koulumies, ersättare Laura Rissanen
 Maria Ohisalo, ersättare Jarmo Nieminen
 Pia Pakarinen, ersättare Matias Pajula  
 Jaana Pelkonen, ersättare Tapio Klemetti
 Satu Silvo, ersättare Lilja Tamminen
 Sampo Terho, ersättare Nuutti Hyttinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Thomas Wallgren
 Eveliina Heinäluoma

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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§ 52
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Juhana Vartiainen och Mia Haglund valdes till protokol-
ljusterare med ledamöterna Johanna Sydänmaa och Mika Ebeling som 
ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Juhana Varti-
ainen och Mia Haglund till protokolljusterare med ledamöterna Johanna 
Sydänmaa och Mika Ebeling 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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§ 53
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Sampo Terho avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsfullmäktige

 konstaterade att Nuutti Hyttinen 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 fullmäktigeperioden

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

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 1.3.2021

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 Sampo Terho (Blå) 1.3.2021 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 Nuutti Hyttinen 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 Sampo Terho 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
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eronpyyntö 1.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Centralvalnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 162

HEL 2021-002679 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto
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 myöntää Sampo Terholle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
mesta

 toteaa, että kuntalain (410/2015) 17 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi

 toteaa, että keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten val-
tuustoryhmälle kuudennen (6.) varavaltuutetun valtuustokauden lo-
pussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kau-
punginvaltuutetuksi tulee Nuutti Hyttinen valtuustokauden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi. 

Keskusvaalilautakunta nimeää Perussuomalaisten valtuustoryhmälle 
uuden varavaltuutetun valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikau-
deksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 54
Val av ledamot i stadsstyrelsen

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Terhi Koulumies avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsstyrelsen

 valde Seija Muurinen till ledamot i stadsstyrelsen för den mandattid 
som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Seija Muurinen till ledamot i stadssty-
relsen på förslag av ledamoten Daniel Sazonov.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 beviljar Terhi Koulumies avsked från förtroendeuppdraget som le-
damot i stadsstyrelsen
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 väljer _______________ till ledamot i stadsstyrelsen för den man-
dattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 5.6.2019 (§ 186) Terhi Koulumies (Saml.) till le-
damot i stadsstyrelsen för den mandattid som börjar i juni 2019. Terhi 
Koulumies anhåller (19.2.2021) om avsked från förtroendeuppdraget 
som ledamot i stadsstyrelsen på grund av stadens coronalinje.

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

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 73 § i kom-
munallagen.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroanomus, Koulumies Terhi, 19.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 163

HEL 2021-002307 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Terhi Koulumiehelle eron kaupunginhallituksen jäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee _______ jäseneksi kaupunginhallitukseen valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi to-
imikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 55
Val av ersättare i centralvalnämnden

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Petra Salmi avsked från förtroendeuppdraget som ersätta-
re i centralvalnämnden

 valde Jonna Lähdemäki till ersättare i centralvalnämnden för den 
mandattid som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 6.10.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 263) Petra Salmi (Pir.) till ersättare i 
centralvalnämnden (femte ersättare i inträdesordningen) för den man-
dattid som slutar år 2021. Petra Salmi anhåller (6.10.2020) om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i centralvalnämnden på grund 
av utträde ur partiet.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 6.10.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Centralvalnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 165

HEL 2020-011073 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Petra Salmelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen 
luottamustoimesta ja

 valitsee Jonna Lähdemäen varajäseneksi keskusvaalilautakuntaan 
valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osal-
ta heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi jäsen valitaan luottamustoimeen valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi to-
imikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 56
Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden

HEL 2021-001473 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Riia Järvenpää avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i social- och hälsovårdsnämnden

 valde Maiju Niemelä till ny ersättare i social- och hälsovårdsnämn-
den (personlig ersättare för Leo Bergman) 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 Eropyyntö 2.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 15.1.2020 (§ 5) Riia Järvenpää (ÖP) till ersätta-
re i social- och hälsovårdsnämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. Riia Järvenpää anhåller (2.2.2021) om avsked 
från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämn-
den av personliga skäl.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 2.2.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Social- och hälsovårdsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 141

HEL 2021-001473 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Riia Järvenpäälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Maiju Niemelän varajäseneksi (Leo Bergmanin henkilökoh-
tainen varajäsen) sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuoden 2021 tou-
kokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

15.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 57
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Sami Matikainen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten

 valde Stella Qin till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid 
som slutar vid utgången av fullmäktigeperioden. 

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 29.1.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (§ 294) Sami Matikainen (SDP) till 
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som börjar år 2017. Sami 
Matikainen anhåller (29.1.2021) om avsked från förtroendeuppdraget 
som nämndeman vid tingsrätten på grund av flyttning från orten.
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Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kom-
munfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som 
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrät-
ten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtro-
endevalda.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 29.1.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 164

HEL 2021-001305 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto 
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 myöntää Sami Matikaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsee Stella Qinin käräjäoikeuden lautamieheksi valtuustokauden 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

08.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Uusi henkilö valitaan lautamieheksi valtuustokauden lopussa päätty-
väksi toimikaudeksi, ei vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi to-
imikaudeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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§ 58
Rapport till stadsfullmäktige om målen för dottersammanslutningar 
i 2020 års budget

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige godkände

 avvikelserna i de mål för dottersammanslutningar i 2020 års budget 
som ska rapporteras till stadsfullmäktige i fråga om Fastighets Ab 
Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure Henkilöstöpalvelut 
Oy.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, specialplanerare, telefon: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingfors stads budget för år 2020 (stadsfullmäktige 27.11.2019) 
fastställde ekonomiska mål och/eller verksamhetsmål för de dotter-
sammanslutningar vars verksamhet är marknadsbaserad och för sta-
dens övriga mest betydelsefulla dottersammanslutningar i syfte att sä-
kerställa att deras agerande är förenligt med stadskoncernens helhets-
intresse. Målen är också avsedda att säkra att stadens ägarvärde ut-
vecklas positivt.

Bilaga 1 innehåller information om de mål för övriga dottersammanslut-
ningar som är fastställda i 2020 års budget och som ska rapporteras till 
stadsfullmäktige och om hur målen utfallit. Bilaga 2 innehåller motsva-
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rande uppgifter i fråga om de bolag vars verksamhet är marknadsbase-
rad. På basis av sammanslutningarnas egen uppföljning och rapporte-
ring har de mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige nåtts utom i 
fråga om Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Seure 
Henkilöstöpalvelut Oy.

En mera detaljerad utredning av hur budgetmålen har nåtts föreläggs 
koncernsektionen i form av Sammanslutningsrapporten 4/2020.

Sammandrag av de ouppnådda mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige

Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors

Mål:

Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet (euro/m²) högst lika stor 
som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Sta-
tistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).

Utfall:

Underhållskostnaderna för bolagets fastigheter förändrades i genom-
snitt med 10,52 procent under en treårsperiod, vilket är 9,22 procen-
tenheter mer än den genomsnittliga indexförändringen på tre år under 
rapporteringsperioden. Bolagets verksamhet har genomgått en kraftig 
förändringsfas och det har förekommit partiella delningar och fastig-
hetsutvecklingsprojekt i bolaget. Antalet kvadratmeter i byggnadsbe-
ståndet minskade under perioden med 14,78 procent från året innan till 
följd av fastighetsutvecklingsprojekten. Samtidigt har det pågått förbe-
redelser för en framtida tillväxt i verksamhetsvolymen och en 
mångsidig utveckling av bolagets funktioner. Bolagets fasta kostnader 
(euro/m²) ökade under rapporteringsperioden på grund av förändring-
arna i byggnadsbeståndet, men de kommande ändringarna i verksam-
heten påverkar sannolikt nyckeltalen i motsatt riktning under de när-
maste åren. De årliga förändringarna i nyckeltalet för bolagets kostna-
der för fastighetsunderhåll (euro/m²) har påverkats utom av de ovan 
nämnda förändringarna i byggnadsbeståndet också av de åtgärder 
som genomförts under olika kontogrupper och av de årliga volymerna 
för dessa.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Mål:

De fasta kostnaderna och avskrivningarna per fullgjort arbetsskift mins-
kar med 4 % jämfört med år 2019.

Utfall:
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Bolagets siffra för 2019 års betraktelseperiod var 19,57 euro/fullgjort 
arbetsskift. Siffran år 2020 blev 23,16 euro/fullgjort arbetsskift. Siffran i 
målet ökade med 18 %. Målet nåddes inte, eftersom bolaget hade gjort 
omfattande satsningar på personalvolymen för att kunna svara mot den 
kraftigt ökande efterfrågan. Till följd av coronaläget sjönk dock efterfrå-
gan avsevärt och samtidigt också antalet fullgjorda arbetsskift. Med 
hjälp av permitteringar gjordes det besparingar i personalkostnaderna, 
men relativt sett i mindre grad än efterfrågan sjönk.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Halinen, controller, telefon: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, specialplanerare, telefon: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Liite 1. Muille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 140

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
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Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.02.2021 § 11

HEL 2021-000968 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seu-
raavaa: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

 tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupungin-
valtuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, esityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel.fi
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§ 59
Proprieborgen till det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals sam-
sjukhus

HEL 2021-001442 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade följande:

A

Det planerade Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus beviljas sta-
dens proprieborgen på högst 150 000 000 euro för investeringar i den 
sjukhushelhet som byggs på tomterna 2 och 3 i kvarteret 626 i stadsde-
len Dal i Helsingfors. Stadens proprieborgen beviljas som en del av 
fastighetsaktiebolagets finansieringsarrangemang på sammanlagt 
högst 300 miljoner euro, för att täcka långfristiga lån, samt räntor, 
dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader för lånen, som tas 
ut för att finansiera investeringsutgifter som i projektplanen väntas infal-
la under åren 2021–2024. Löptiden för lånen som tas ut får vara högst 
30 år.

B

Det planerade Fastighetsbolaget Dals samsjukhus beviljas stadens 
proprieborgen på högst 30 000 000 euro som en del av fastighetsaktie-
bolagets finansieringsarrangemang på sammanlagt 60,0 miljoner euro, 
för ett kommunalt företagscertifikatprogram som fastighetsaktiebolaget 
har inrättat med Kommunfinans Abp. Borgen omfattar kapitalet, räntor-
na och extra utgifterna för de kommunala företagscertifikat som emitte-
ras under programmet. Det nominella värdet på fastighetsaktiebolagets 
samtidigt utestående kommunala företagscertifikat är högst 60 miljoner 
euro.

C

Arrangemanget ska genomföras på så sätt att stadens proprieborgen 
aldrig överskrider den andel av finansieringens totalbelopp eller av en-
skilda lån/arrangemang som motsvarar stadens procentuella ägaran-
del.

D

Staden förbehåller sig rätten att kräva motsäkerheter i det fall att fas-
tighetsaktiebolagets ägarunderlag ändras på så sätt att de nuvarande 
ägarna avstår från innehav.
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E

För proprieborgen som beviljas det planerade fastighetsaktiebolaget 
kan årligen tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, då omständig-
heter som nämns ovan i punkt D råder. Provisionsbeloppet räknas ut 
på det återstående lånekapitalet och på borgensansvaren på 30 miljo-
ner euro i det gällande kommunala företagscertifikatprogrammet per 
31.12 och betalas före utgången av närmast följande januari månad ef-
ter tidpunkten då beloppet bestämdes.

F

Verkställigheten av beslutet förutsätter att samkommunen Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt fattar motsvarande beslut om propriebor-
gen till det bildade fastighetsaktiebolaget för dess lån och det kommu-
nala företagscertifikatprogrammet till belopp som motsvarar de respek-
tive ägarandelarna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pipsa Kotamäki, finanssekreterare, telefon: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, finanschef, telefon: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitou-
tumisesta vuosittain

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HUS Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund
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Stadsfullmäktige beslutade 10.6.2020, § 157, godkänna projektplanen 
för Dals samsjukhus, daterad 12.2.2020, utgående från att projektet, 
som genomförs som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stads 
och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, omfattar cirka 
190 000 m² bruttoyta och att byggnadskostnaderna uppgår till högst 
838 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för novem-
ber 2019.

Dals samsjukhus är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som byggs i 
Dals sjukhusområde i Helsingfors som ett gemensamt projekt mellan 
Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Projektet genomförs stegvis under åren 2021–2030. I projektet byggs 
lokaler för HUS:s och Helsingfors psykiatriska sjukhusvård och för cirka 
hälften av de vårdplatser som Helsingfors sjukhus behöver. I projektet 
byggs dessutom lokaler för HUS:s krävande neurologiska rehabilitering 
och för poliklinikfunktioner, stödtjänster, undervisning, forskning och 
administration som stöder dessa.

Enligt förslaget i projektplanen ska samsjukhuset få 922 vårdplatser, 
varav 394 för somatik, 54 för neurologisk rehabilitering, 444 för psykia-
tri och 30 för barnpsykiatri. Till sjukhuset har därtill planerats 10 platser 
för boendeträning.

Dals samsjukhus ersätter i Helsingfors sjukhusverksamheten i Dals 
sjukhus och Aurorasjukhuset i sin helhet och i Storkärrs sjukhus till 
hälften. Dessutom ersätter samsjukhuset i fråga om HUS Marie-
fors/Ohkola sjukhus, psykiatriska centret och barnpsykiatrin i Sten-
gårdsområdet och sjukhusvården i Ulfåsa.

Projektets beredning

Helsingfors stad och HUS har sedan år 2017 tillsammans berett en 
plan om ett samsjukhus som byggs på Dals sjukhusområde. Social- 
och hälsovårdsnämnden godkände 23.5.2017, § 167, en behovsutred-
ning om Dals samsjukhus, daterad 8.5.2017. HUS:s styrelse har be-
handlat behovsutredningen för Dals samsjukhus 21.8.2017, § 105, och 
beslutat anteckna den och konstatera att den gemensamma planering-
en av HUS:s och Helsingfors mentalvårdstjänster fortsätter.

Projektplanen grundar sig på ett avtal mellan staden och HUS om ge-
nomförandet av projektplaneringen för Dals samsjukhus och därtill hö-
rande upphandlingssamarbete och kostnader som stadsstyrelsen god-
kände 28.5.2018, § 385, och som HUS:s styrelse godkände 5.2.2018. 
Avtalet undertecknades 5.6.2018. Projektplanen godkändes i projektets 
styrgrupp 4.2.2020. Stadsstyrelsen godkände 10.6.2020, § 157, pro-
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jektplanen, daterad 12.2.2020, och HUS:s styrelse godkände den 
6.4.2020, § 44.

Parterna har fortsatt med beredningen av projektet och ingått ett nytt 
avtal om uppgifter som utförs efter projektplaneringsfasen, utgående 
från vilket projektet främjas tills fastighetsaktiebolaget bildas. Stadssty-
relsen godkände avtalet 14.9.2020, § 541, och HUS:s styrelse 
8.6.2020, § 87.

Genomförande av projektet

Projektet är ett hyresprojekt för Helsingfors stad och HUS. Helsingfors 
stad och HUS har beslutat att med likvärdiga ägarandelar (50 %) bilda 
Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus, som låter bygga och förvaltar 
lokaler som byggs i eller hör till projektet och utgör en del av sjukhuset 
Dals samsjukhus. Bolaget ansvarar för byggandet och förvaltningen av 
parkeringsanläggningen som byggs i samband med Dals samsjukhus 
och dess infartsförbindelse samt logistiktunneln mellan Mejlans och 
Dal. Stadsstyrelsen beslutade om bildandet av bolaget 18.1.2021, § 44. 
Social- och hälsovårdsministeriet har 7.1.2021 beviljat undantagstill-
stånd för projektet i enlighet med lagen om temporär begränsning av 
vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom 
social- och hälsovården.

HUS:s styrelse beslutade om bildandet av bolaget 15.2.2021. Parterna 
har för avsikt att bilda bolaget i mars–april 2021.

Aktieägarnas ägarandelar som fastställdes i etableringsfasen grundar 
sig på aktieägarnas gemensamma bedömning år 2020 om omfattning-
en av verksamheten som aktieägarna bär ansvaret för i de byggnader 
och lokaler som bolaget förvaltar.

Helsingfors stad och HUS har i samverkan förhandlat fram ett aktieä-
garavtal för bildandet av det nya bolaget. I avtalet finns överenskom-
melser bland annat om projektets förvaltning, styrelsens sammansätt-
ning och villkoren för aktieägarnas finansiering, beslutsfattande, hyr-
ning av lokaler och aktieägande. I aktieägaravtalet har parterna också 
kommit överens om förfarandet för justering av ägarandelarna, om en 
aktieägares andel av lokalerna som bolaget hyr är betydligt större eller 
mindre än den ifrågavarande aktieägarens ägarandel i bolaget.

Projektfinansiering

Helsingfors stad och HUS ansvarar i samverkan med det planerade 
Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus för ordnandet av den finansie-
ring som behövs i projektet. Båda aktieägarna i det planerade bolaget 
ansvarar för finansieringen av bolaget för sin del. Aktieägarna förbinder 
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sig i enlighet med projektplanen till att för genomförande av projektet 
och i förhållande till sina ägarandelar sköta om bolagets finansiering på 
ett för bolaget och den andra aktieägaren kostnadsneutralt sätt.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 10.6.2020, § 157, uppgår max-
imipriset för projektets byggkostnader till 838 000 000 euro exklusive 
mervärdesskatt i kostnadsnivån november 2019. De i projektplanen 
upptagna byggkostnaderna omfattar inte projektets finansieringskost-
nader eller de kostnader som uppstår för projektet i samband med 
överlåtelsen av sjukhusbyggnaderna som bevaras, vilka utöver bygg-
kostnaderna är på det planerade bolagets ansvar.

Bolagets finansiering sköts huvudsakligen genom lån som aktieägarna 
garanterar. Utöver aktieteckningarna som görs i samband med bildan-
det av bolaget förbinder sig aktieägarna vidare till att i fortsättningen 
göra en vederlagsfri investering av eget kapital på cirka 3–5 miljoner 
euro per år i bolagets fond med inbetalt, fritt, eget kapital. Staden ska 
förbereda sig på det ifrågavarande behovet årligen i samband med 
budgetberedningen. Då projektet färdigställs motsvarar de samman-
lagda vederlagsfria investeringarna av eget kapital enligt den preliminä-
ra finansieringsplanen 10 % av helhetsfinansieringen för investeringen.

Enligt planerna ska en del av finansieringen under byggtiden komma 
från ett av aktieägarna garanterat kommunalt företagscertifikatprogram.

Garantier som behövs

Eftersom projektet pågår under en längre tid är det motiverat att fatta 
beslut om de behövliga garantierna i flera skeden då projektet avance-
rar. Enligt förslaget beviljar samkommunen i första skedet propriebor-
gen på högst 150 miljoner euro för bolagets investeringar som en del 
av bolagets finansieringsarrangemang på högst 300 miljoner euro, för 
att täcka långfristiga lån, samt räntor, dröjsmålsräntor och eventuella 
indrivningskostnader för lånen, som tas ut för att finansiera investe-
ringsutgifter som i projektplanen väntas infalla under åren 2021–2024. 
De planerade löptiderna för lånen som garanteras motsvarar profilen 
som allmänt följs i dylika långfristiga projekt.

För att se till att de långfristiga lånen som investeringarna förutsätter 
tas ut enligt ett optimalt schema är det motiverat att tillfälligt utnyttja 
även kortfristig extern finansiering för att trygga finansieringens flexibili-
tet. Företagscertifikat är en allmän och utbredd praxis för att säkerställa 
kortfristig finansiering. Detta finansiella instrument motsvarar kommun-
certifikatet som kommunerna använder och är i det rådande marknads-
läget ett snabbt och förmånligt sätt för att ordna med finansieringen på 
kort sikt.
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Som en del av finansieringen under byggtiden har det dessutom plane-
rats att Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus kan ansöka om en till-
räcklig finansiering för verksamheten med kortfristig finansiering genom 
företagscertifikat, så att det kortfristiga gäldansvaret för företagscertifi-
katen samtidigt uppgår till ett värde på högst 60 miljoner euro. Att inrät-
ta ett kommunalt företagscertifikatprogram med Kommunfinans Abp 
förutsätter att ägarna beviljar probrieborgen för programmet.

Statsstödsbedömning

Följande anges i artikel 107 punkt 1 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt (EUF): ”Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd 
som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket 
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den 
inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan med-
lemsstaterna.”

Efter att Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus har bildats har 
Helsingfors stad för avsikt att bevilja bolaget proprieborgen på högst 
150 000 000 euro som garanti för bolagets långfristiga lån, för att tryg-
ga den av ägarna godkända lånefinansieringen som investeringen i en-
lighet med projektplanen förutsätter. Staden har dessutom för avsikt att 
bevilja bolagets kommunala företagscertifikatprogram proprieborgen på 
högst 30 000 000 euro för att trygga den kortfristiga finansieringen un-
der byggtiden. Ett villkor för beviljandet av borgensansvaren är att bo-
lagets andra aktieägare, HUS, beviljar bolaget motsvarande borgen i 
förhållande till sin ägarandel, på motsvarande villkor.

Innan de ovan beskrivna finansieringsåtgärderna genomförs bör man 
bedöma om sådant statligt stöd som avses i artikel 107 punkt 1 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) ingår i de planera-
de åtgärderna.

Enligt Europeiska kommissionens tillkännagivande gäller reglerna om 
statligt stöd endast om stödmottagaren är ett företag, dvs. enheter som 
bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga ställning 
och hur de finansieras. All verksamhet som går ut på att erbjuda varor 
och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet (kommissio-
nens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punk-
terna 6–12).

I bedömningen av statsunderstöden bör man reda ut huruvida bolaget 
bedriver sådan ekonomisk verksamhet som avses i reglerna om statligt 
stöd.
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I kommissionens tillkännagivande konstateras att de allmänna sjukhu-
sen i vissa medlemsstater är en integrerad del av det nationella hälso- 
och sjukvårdssystemet och nästan helt och hållet baserade på solidari-
tetsprincipen. Sådana sjukhus finansieras direkt med sociala avgifter 
och andra statliga medel och deras tjänster är gratis på grundval av 
principen om ett heltäckande skydd. Unionens domstolar har bekräftat 
att om en sådan struktur finns agerar de berörda organisationerna inte i 
egenskap av företag. Enligt kommissionens tillkännagivande gäller vi-
dare att, där denna struktur finns, är även verksamheter som i sig kan 
vara av ekonomisk art men som utförs enbart i syfte att tillhandahålla 
en annan icke-ekonomisk tjänst inte av ekonomisk art. En organisation 
som köper varor – även i stora kvantiteter – för att kunna erbjuda en ic-
ke-ekonomisk tjänst kan inte anses som ett företag bara därför att den 
är en köpare på en viss marknad. (kommissionens tillkännagivande om 
begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 24–25)

Den enda avsikten med det planerade bolaget är att möjliggöra förverk-
ligande av offentlig hälsovård. Bolagets verksamhetsområde är att hyra 
ut lokaler som det förvaltar till dess ägare, dvs. Helsingfors stad och 
HUS, som använder lokalerna som de hyr av bolaget endast för offent-
lig hälsovårdsverksamhet. Verksamheten som bolagets hyrestagare 
Helsingfors stad och HUS bedriver i lokalerna är inte ekonomisk verk-
samhet, utan sådan offentlig hälsovård som avses i kommissionens till-
kännagivande. Uthyrningsverksamheten som bolaget bedriver är 
följaktligen inte ekonomisk verksamhet, eftersom den vidtas för att för-
verkliga offentlig hälsovård, dvs. för att erbjuda en icke-ekonomisk 
tjänst.

Utöver uthyrningen av det planerade bolagets egentliga lokaler som 
avses för offentlig hälsovård omfattar bolagets verksamhetsområde 
också byggherreverksamhet och förvaltning av en parkeringsanlägg-
ning och en logistiktunnel som tjänar bolagets verksamhet. De nämnda 
infrastrukturerna byggs för att möjliggöra ordnandet av offentlig hälso-
vård, dvs. för icke-ekonomisk verksamhet.

I byggnaderna som bolaget förvaltar finns till mycket liten grad lokaler 
som inte är hälsovårdslokaler och som bolaget kan hyra ut för sedvan-
lig kompletterande verksamhet i samband med offentlig hälsovård (t.ex. 
en blomsterhandel eller en kiosk). Om bolaget hyr ut lokaler till tredje 
parter (andra än Helsingfors stad och HUS), ska man försäkra sig om 
att den ekonomiska nytta som bolaget får från Helsingfors stad eller 
HUS inte överförs till fördel för förtag som är verksamma på den öppna 
marknaden. I dylika situationer ska uthyrningen till tredje parter ske på 
marknadsvillkor. Då en marknadsbestämd hyra tas ut för lokaler som 
hyrs ut för kompletterande verksamhet, uppstår det i uthyrningsverk-
samheten ingen sådan fördel som kan betraktas som statligt stöd. Bo-
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lagets mycket småskaliga hyresverksamhet som riktas till andra än 
dess ägare påverkar därför inte frågan om huruvida finansieringen som 
bolaget beviljas är tillåtlig. I kommissionens tillkännagivande konstate-
ras också att: ”Offentlig finansiering som ges till sedvanliga faciliteter 
(såsom restauranger, butiker eller betalparkering) i infrastrukturer som 
nästan enbart används för icke-ekonomisk verksamhet normalt sett inte 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna eftersom det är osannolikt 
att dessa sedvanliga faciliteter lockar kunder från andra medlemsstater 
och att finansieringen av dem får mer än en marginell inverkan på 
gränsöverskridande investeringar eller etableringar.” (kommissionens 
tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkt 207).

Bolaget bildas för att äga och förvalta lokaler som byggts eller byggs 
för offentlig hälsovård och som det i huvudsak hyr ut till sina ägare 
Helsingfors stad och HUS, varför bolaget inte anses bedriva ekonomisk 
verksamhet. I enlighet med motiveringarna ovan ingår det i den ovan 
beskrivna projektfinansieringen som bolagets aktieägare har ordnat 
inget sådant statligt stöd som avses i artikel 107 punkt 1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF).

129 § i kommunallagen

Med hänsyn till kraven enligt 129 § i kommunallagen och på basis av 
stadens ekonomiska nyckeltal kan man konstatera att den borgen som 
föreslås inte äventyrar stadens förmåga att svara för sina lagstadgade 
uppgifter. Borgensförbindelsen är inte heller förenad med en sådan be-
tydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen, med hänsyn till 
bolagets syfte och till att dess ägare enbart är offentliga samfund. För 
borgensansvaren krävs i det här sammanhanget ingen motsäkerhet. 
Staden och HUS kommer att ha bolagets rösträtt. Om det i ett senare 
skede sker ändringar i innehavet, reserverar staden rätten att i sam-
band med arrangemanget vid behov kräva säkerheter som förhands-
villkor.

Behörighet och delegering

Enligt 14 § 2 mom. 9 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut 
om borgensförbindelse eller annan säkerhet för annans skuld.

Stadsstyrelsen har för avsikt, om stadsfullmäktige godkänner besluts-
förslaget, att i sitt verkställighetsbeslut bemyndiga stadskansliets rätts-
tjänst att ingå borgensförbindelserna.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pipsa Kotamäki, finanssekreterare, telefon: 31036125
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pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, finanschef, telefon: 31036321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman arvio kustannusten sitou-
tumisesta vuosittain

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
HUS Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 139

HEL 2021-001442 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää perustettavalle Kiinteistöosa-
keyhtiö Laakson yhteissairaalalle Helsingin kaupungin Laakson kau-
punginosan korttelissa 626 tonteille nro 2 ja 3 rakennettavan sairaala-
kokonaisuuden investointeja varten enintään 150 000 000 euron 
määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana kiinteistöosa-
keyhtiön yhteensä enintään 300 milj. euron suuruisia rahoitusjärjes-
telyjä, hankesuunnitelmassa vuosille 2021-2024 ajoittuviksi arvioitujen 
investointimenojen rahoittamiseksi nostettavien pitkäaikaisten lainojen 
ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen 
kattamiseksi. Nostettavien lainojen laina-aika saa olla enintään 30 vuot-
ta.

B
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Myöntää perustettavalle Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle 
enintään 30 000 000 euron määräisen kaupungin omavelkaisen 
takauksen osana kiinteistöosakeyhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuru-
ista rahoitusjärjestelyä, kiinteistöosakeyhtiön Kuntarahoitus Oyj:n kans-
sa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayri-
tystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten 
pääoman, korot ja liitännäiskulut. Kiinteistöosakeyhtiön samanaikaisesti 
liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on 
enintään 60 milj. euroa.

C

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kaupungin omavelkainen 
takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta 
taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä laino-
ista / järjestelyistä.

D

Kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, 
jossa perustettavan kiinteistöosakeyhtiön omistuspohja muuttuu siten, 
että omistusta siirtyy pois nykyisiltä omistajilta. 

E

Perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle myönnettävistä yksittäisistä 
omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa D) mainituissa olosuhte-
issa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka 
lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta 
pääomasta sekä voimassa olevan kuntayritystodistusohjelman 30 milj. 
euron takausvastuiden määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymi-
sajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

F

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Uu-
denmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee omalta osaltaan vas-
taavan, määrällisesti oman omistusosuutensa mukaisen päätöksen pe-
rustettavan kiinteistöosakeyhtiön lainojen ja kuntayritystodistusohjel-
man omavelkaisesta takaamisesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi
Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 31036321
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tuomo.makinen(a)hel.fi
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§ 60
Hyrning av lokaler på Campus Gumtäkt vid Helsingfors universitet 
för gymnasiet Helsingin luonnontiedelukios bruk

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra den nybyggnad som byggs på Cam-
pus Gumtäkt vid Helsingfors universitet samt 6 316 m² lägenhetsyta av 
de befintliga lokalerna på Campus Gumtäkt för gymnasiet Helsingin lu-
onnontiedelukios bruk så att den totala hyran uppgår till sammanlagt 
39 433 800 euro för en hyresperiod på 20 år.

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren föreslog att stadsfullmäktige dessutom 
beslutar utreda om det också är möjligt att universitetet som uthyrare 
kan erbjuda de undervisningslokaler som gymnasiet behöver helt och 
hållet i nybyggnaden.

Ledamoten Thomas Wallgrens motförslag understöddes inte, varvid 
det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 LT-lukio_Vuokrahanke_Hankesuunnitelma
2 Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218
3 Luonnontiedelukion vuokrasopimusluonnos
4 Kumpula_yhteiset opetustilat sopimusluonnos_
5 Kumpula_liikuntatilat-sopimusluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Lokalbehov
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Enligt den befolkningsprognos som utarbetades 2019 kommer antalet 
finskspråkiga 16–18-åringar att öka med cirka 4 800 unga i Helsingfors 
före 2034. Av dessa deltar uppskattningsvis 60 procent, det vill säga 
cirka 2 800 unga, i gymnasieundervisningen. Antalet deltagare i gym-
nasieundervisningen och det ökade lokalbehovet bemöts bland annat 
med Helsingin luonnontiedelukios projekt, som ökar gymnasiets elev-
kapacitet med 200 elever. Projektet ersätter gymnasiet Helsingin luon-
nontiedelukios befintliga hyreslokaler på Backasgatan 84. Elevantalet 
vid gymnasiet kommer att stiga till 900 elever, varför gymnasiets befint-
liga lokaler blir otillräckliga. Dessutom uppfyller de befintliga lokalerna 
inte till alla delar de krav som gymnasiets läroplan ställer på verksam-
heten. Hyresavtalet för lokalerna upphör 31.7.2023.

Bakom projektet ligger en skyldighet enligt gymnasielagen (714/2018) 
att samarbeta med högskolorna. Gymnasiet Helsingin luonnontiedelu-
kio har redan tidigare samarbetat med Helsingfors universitets mate-
matisk-naturvetenskapliga fakultet, vars mål är att få gymnasieelever 
som är inriktade på naturvetenskap att delta i sina utbildningsprogram.

Genomförandet av en nybyggnad i anslutning till Campus Gumtäkt vid 
Helsingfors universitet gör det möjligt att effektivt använda den nybygg-
nad som planeras för gymnasiet och universitetets befintliga lokaler. 
Gymnasiet utnyttjar universitetets befintliga undervisnings- och idrotts-
lokaler, vilket gör det möjligt med en mindre nybyggnad. Universitetet 
kan också hyra lokaler i gymnasiets nybyggnad av staden utanför sko-
lans verksamhetstid.

Genom att delvis genomföra gemensamma lokaler skapas mångsidiga 
möjligheter för naturvetenskapliga studier på ett kostnads- och lokalef-
fektivt sätt. Genom avtalen säkerställs att lokaler som hyrs på basis av 
användningen används i enlighet med gymnasiets verksamhetsbehov. 
Lokalerna som hyrs på basis av användningen är idrottslokaler och un-
dervisningslokaler med normal utrustning. Gymnasieeleverna kan tack 
vare skolans läge också delta i universitetsundervisningen på ett effek-
tivare sätt än tidigare.

Samarbetsavtalet rörande projektet finns som bilaga 2.

Projektplan

Skollokalerna i nybyggnaden byggs så att de motsvarar den normala 
kvalitetsnivån för byggnader inom gymnasieundervisningen i Helsing-
fors. I projektet eftersträvas mångsidiga lokaler som möjliggör en stimu-
lerande och effektiv lärmiljö samt smågruppsundervisning. Vid plane-
ringen iakttas Helsingfors stads anvisningar för planering av skolbygg-
nader.
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Målet är att skapa en trygg, hälsosam, ändamålsenlig och flexibel 
lärmiljö som utgör en del av universitetscampus. Genom lokalplane-
ringen främjas möjligheterna att nå målen i gymnasiets läroplan samt 
stärks samarbetet och växelverkan mellan universitetet och gymnasiet.

Nybyggnaden genomförs i enlighet med principerna i Helsingfors stads 
åtgärdsprogram Kolneutralt Helsingfors 2035. Den byggs i trä så att de 
bärande väggarna består av CLT-element och fasadbeklädnaden av 
trä. Dessutom planerar fastighetsägaren att ansöka om ett LEED-
miljöcertifikat för projektet (Leadership in Energy and Environmental 
Design). För fastigheten söks enligt förhandsutredningen klassen Leed 
Gold.

Projektplanen finns som bilaga 1. Bilagorna till projektplanen finns i bi-
lagematerialet.

Hyrning från en extern aktör

De lokaler som det finns behov av ordnas på Campus Gumtäkt vid 
Helsingfors universitet genom att hyra tre olika lokaler som består av 
följande helheter:

1. en nybyggnad för gymnasiets bruk på Pehr Kalms gata 5 
2. befintliga undervisningslokaler på Gustaf Hällströms gata 2 och 

A.I. Virtanens plats 1
3. befintliga idrottslokaler på campusområdet på Väinö Auers gata 

11.

För objektet upprättas tre hyresavtal: 1) ett hyresavtal för nybyggnaden 
för gymnasiets bruk, 2) ett avtal om timbaserad användning av univer-
sitetets undervisningslokaler och 3) ett avtal om timbaserad använd-
ning av universitetets idrottslokaler. Stadsmiljösektorn ingår hyresavtal 
med Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och Helsingfors universitet.

Nybyggnaden för gymnasiets bruk

Hyresavtalet för nybyggnaden för gymnasiets bruk gäller en nybyggnad 
med 5 våningar och 4 866 m² lägenhetsyta samt ett intilliggande 
gårdsområde på 3 150 m² som används gemensamt av gymnasiet och 
universitetet. Gymnasiets nybyggnad innehåller allmänna undervis-
ningslokaler inklusive en våning som lämpar sig för ordnande av stu-
dentskrivningar samt specialklasser och matsals-, elevvårds-, förvalt-
nings- och stödlokaler.

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab har konkurrensutsatt byggandet 
av nybyggnaden i enlighet med lagen om offentlig upphandling och 
koncession. De lokaler som hyrs ägs av Helsingfors Universitetsfastig-
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heter Ab, som hyr ut lokalerna för en tidsbestämd period på 20 år. I hy-
resavtalet ingår dessutom en option att förlänga hyresperioden med 
10+10 år.

Hyreslokalerna i nybyggnaden uppgår till 4 866 m² lägenhetsyta. Den 
beräknade kapitalhyran för byggnaden exklusive mervärdesskatt upp-
går till 25,66 euro/m² lägenhetsyta i månaden och underhållshyran vid 
ingången av avtalet till 4,00 euro/m² lägenhetsyta i månaden, det vill 
säga sammanlagt 29,66 euro/m² lägenhetsyta i månaden. Kapitalhyran 
exklusive mervärdesskatt uppgår till cirka 124 860 euro i månaden och 
cirka 1 498 320 euro om året. Totalhyran exklusive mervärdesskatt är 
cirka 144 325 euro i månaden och cirka 1 731 900 euro om året, det vill 
säga cirka 34 638 000 euro under en hyresperiod på 20 år. Kapitalhy-
ran för nybyggnaden bestäms på basis av de faktiska kostnaderna för 
projektet. Underhållshyran består av fastighetens underhåll, service 
och nödvändiga reparationsarbeten, fastighetsskatterna, försäkringarna 
för fastigheten, avfallshanteringen, värme- och kylkostnaderna och vat-
ten- och avloppsavgifterna. Fastighetsägaren ansvarar för ordnandet 
av fastighetens skötsel- och underhållstjänster enligt upphandlings- och 
ansvarsgränstabellen. Underhållshyran justeras årligen på basis av de 
faktiska kostnaderna.

I hyran ingår ett gårdsområde som är i gemensamt bruk med universi-
tetet och som omfattar cirka 3 150 m².

De befintliga undervisnings- och idrottslokalerna som hyrs på campus

Genom hyresavtalet som gäller den gemensamma användningen av 
de befintliga undervisnings-, seminarie- och möteslokalerna på campus 
avtalas att Helsingfors stad av Helsingfors universitet hyr allmänna lo-
kaler och undervisningslokaler som universitetet besitter och som gym-
nasiet är i behov av för att användas för undervisning och evenemang 
samt att Helsingfors universitet i den nybyggnad som Helsingfors stad 
besitter har möjlighet att hyra allmänna lokaler och undervisningsloka-
ler för universitetets undervisning och evenemang. Genom hyresavtalet 
som gäller användning av idrottslokalerna avtalas att Helsingfors stad 
hyr lokaler i den idrottshall som universitetet besitter för gymnasiets id-
rottsverksamhet och evenemang.

Det av fostrans- och utbildningssektorn uppskattade behovet av under-
visnings-, seminarie- och möteslokaler som universitetet besitter upp-
går till cirka 900 m² lägenhetsyta och cirka 5 000 timmar per år. Hyran 
för lokalerna baserar sig på timbaserad debitering och bestäms enligt 
lokalernas storlek. Hyran för de undervisnings-, seminarie- och mö-
teslokaler som universitetet hyr ut har uppskattats vara cirka 169 400 
euro exklusive mervärdesskatt per år. För hela hyresperioden på 20 år 
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uppgår hyran till totalt cirka 3 388 000 euro. Enligt hyresavtalet kan pri-
serna justeras årligen. Om det efter det första året konstateras att det 
faktiska behovet av lokaler avviker med mer än 10 procent, förbinder 
sig parterna att förhandla om ändringar i avtalet.

I fråga om idrottslokalerna har man kommit överens om att Helsingfors 
stad hyr lokaler på cirka 550 m² lägenhetsyta för gymnasiets idrotts- 
och evenemangsbruk i idrottshallen Unisport som Helsingfors universi-
tet har i sin besittning. Hyran för lokalerna baserar sig på timbaserad 
debitering. Timpriset omfattar antingen användning av gruppgymnas-
tiksalen, en del av bollhallen eller gymmet för högst 30 personer mellan 
klockan 10 och 15 på vardagar. I priset ingår användning av omkläd-
ningsrummen före och efter bokningarna. Timpriset för gruppgymnas-
tiksalen och en del av bollhallen innehåller också rätt att använda 
gymmet för ett fåtal elever samtidigt med bokningen. Enligt den nuva-
rande bedömningen uppgår fostrans- och utbildningssektorns lokalbe-
hov till cirka 1 000 timmar per år, varav 870 timmar består av använd-
ning av en del av en allaktivitetshall, 30 timmar av användning av 
gymutrymmen och 100 timmar av användning av en gruppgymnastik-
sal. Hyran uppgår till cirka 70 390 euro per år exklusive mervär-
desskatt. För hela hyresperioden på 20 år uppgår hyran till totalt cirka 1 
407 800 euro.

Den totala hyran sammanlagt

Totalhyran exklusive mervärdesskatt för nybyggnaden och för de be-
fintliga undervisnings- och idrottslokaler som hyrs uppgår till samman-
lagt cirka 39 433 800 euro utan indexjustering för en hyresperiod på 20 
år.

Kapitalhyran exklusive mervärdesskatt, kapitaliserad i enlighet med an-
visningarna om hantering av lokalprojekt, uppgår under en hyresperiod 
på 20 år till cirka 26 328 000 euro i nuvärde. Med nuvärde avses värdet 
vid granskningstidpunkten (m.a.o. i dagens penningvärde) på de avgif-
ter som betalas vid ett senare tillfälle. Det kapitaliserade hyresbeloppet 
exklusive mervärdesskatt består av 18 669 300 euro för den maximala 
kapitalhyran för nybyggnaden och 4 671 360 euro för underhållshyra, 
2 110 724 euro för undervisnings-, seminarie- och möteslokalernas hy-
ra samt 877 059 euro för idrottslokalernas hyra. Kostnaderna har be-
räknats enligt prisnivån och prislistorna för 2020.

Hyresavtalsutkasten finns som bilagorna 3, 4 och 5.

Lokalkostnaderna för fostrans- och utbildningssektorn
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Lokalkostnaden för användaren utgörs av de hyror som stadsmiljösek-
torn betalar fastighetsägaren samt av stadsmiljösektorns administrativa 
kostnader.

Lokalkostnaden för nybyggnaden består av en kapitalhyra på högst 
25,66 euro/m² i månaden, en underhållshyra på uppskattningsvis 4,00 
euro/m² i månaden och administrativa kostnader på 0,50 euro/m² i må-
naden som tas ut av stadsmiljösektorn. Lokalkostnaderna för använda-
ren är 30,16 euro/m² i månaden, det vill säga sammanlagt 146 760 eu-
ro i månaden och cirka 1 761 120 euro om året.

Kapitalhyran är den uppskattade maximihyran och kommer att faststäl-
las enligt de realiserade kostnaderna. Underhållshyrans storlek be-
stäms för ett år åt gången på basis av de realiserade kostnaderna, så 
att underhållskostnadernas överskott eller underskott beaktas i under-
hållshyrans belopp för det därpå följande året. Stadsmiljösektorns ad-
ministrativa kostnader kan vid behov justeras enligt de realiserade 
kostnaderna.

De lokalkostnader för undervisnings- och idrottslokalerna som riktas till 
användaren består av uppskattade lokalhyror beräknade enligt gymna-
siets lokalbehov samt av stadsmiljösektorns administrativa kostnader, 
0,5 euro/m² lägenhetsyta i månaden. De lokalkostnader för undervis-
ningslokalerna (ca 900 m² lägenhetsyta) som riktas till användaren är 
174 800 euro per år (ca 16,19 euro/m² ly/mån. på basis av det uppskat-
tade användningsbehovet) och de lokalkostnader för idrottslokalerna 
(ca 550 m² lägenhetsyta) som riktas till användaren är 73 690 euro per 
år på basis av det uppskattade användningsbehovet, cirka 11,17 eu-
ro/m² lägenhetsyta i månaden).

De lokalkostnader för nybyggnaden och hyreslokalerna i de befintliga 
undervisnings- och idrottslokalerna som riktas till användaren uppgår 
till sammanlagt cirka 2 009 600 euro per år.

Tidtabell för ibruktagandet av lokalerna

Målet är att byggandet av nybyggnaden ska vara slutfört före utgången 
av maj 2023 så att lokalerna har överlåtits till användaren från och med 
1.6.2023 och så att gymnasieundervisningen på campus kan börja i 
augusti 2023.

Tillfälliga lokaler

Tillfälliga lokaler behövs inte i projektet.

Finansiering och genomförande
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Hyran som ska betalas ut finansieras med anslag för stadsmiljösek-
torns driftsekonomi.

Fastighetsägaren Helsingfors Universitetsfastigheter Ab svarar för fi-
nansieringen av nybyggnaden.

Projektet genomförs enligt Helsingfors Universitetsfastigheter Ab:s 
kooperativa modell för projektledningsentreprenader, i vilken Helsing-
fors stad och det konsortium som vunnit konkurrensutsättningen är par-
ter i enlighet med samarbetsavtalet (huvudentreprenören är byggnads-
entreprenören SRV Rakennus Oy, husteknikentreprenören Quattroser-
vices Oy och arkitektbyrån AFKS Oy som är huvudprojektledare och 
arkitektplanerare).

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 17.12.2019 godkänt behovsut-
redningen gällande hyresprojektet. Fostrans- och utbildningsnämnden 
har 9.2.2021 tillstyrkt projektplanen i sitt utlåtande. Nämnden har i sitt 
utlåtande konstaterat att projektet väl motsvarar fostrans- och utbild-
ningssektorns funktionella mål. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets 
beslutshistoria.

Befogenheter och verkställigheten av beslutet

I enlighet med 7 kap. 1 § 1 mom. 9 punkten i förvaltningsstadgan ska 
stadsfullmäktige besluta om förhyrning av affärslokaler då totalvärdet 
på avtalet beräknas överstiga 10 miljoner euro.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen i samband med att fullmäktigebeslutet verkställs att bemyndiga 
chefen för lokalservicens kundrelationsenhet 1 vid stadsmiljösektorns 
servicehelhet för byggnader och allmänna områden att skriva under hy-
resavtalen med Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och Helsingfors 
universitet samt att göra smärre ändringar i hyresavtalen om det be-
hövs.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 LT-lukio_Vuokrahanke_Hankesuunnitelma
2 Yhteistoimintasopimus luonnos 20201218
3 Luonnontiedelukion vuokrasopimusluonnos
4 Kumpula_yhteiset opetustilat sopimusluonnos_
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5 Kumpula_liikuntatilat-sopimusluonnos

Bilagematerial

1 Hankesuunnitelman liitteet_Helsingin luonnontiedelukio

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 166

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata Helsingin yliopiston Kumpulan 
kampukselle toteutettavan uudisrakennuksen sekä Kumpulan kampu-
salueella olemassa olevista tiloista yhteensä noin 6 316 htm² laajuiset 
tilat Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että kokonaisvuokra 
on yhteensä 39 433 800 euroa 20 vuoden vuokra-ajalta.

Käsittely

08.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tommi Laitio
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta) 

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 25

HEL 2020-013180 T 10 01 04



Helsingfors stad Protokoll 5/2021 91 (110)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
17.03.2021

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

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
29.12.2020 päivätystä Helsingin luonnontiedelukion osoitteessa Pietari 
Kalmin katu 5 sijaitsevan vuokrahankkeen hankesuunnitelmasta (liite 1) 
ja tilojen vuokraamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio-
opetuksen käyttöön. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 3

HEL 2020-013180 T 10 01 04

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle 

A
Helsingin Yliopiston Kumpulan kampuksella osoitteessa Pietari Kalmin 
katu 5 sijaitsevien, yhteensä noin 6 316 htm² laajuisten tilojen vuo-
kraamista Helsingin luonnontiedelukion käyttöön siten, että 20 vuoden 
vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien pääoma- ja tuntipe-
rusteisten vuokrien indeksikorjaamaton kokonaissumma on yhteensä 
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enintään 39 433 934 euroa (indeksikorjattuna 26 328 443 euroa). Tilat 
vuokrataan kolmella sopimuksella seuraavasti: 1) toteutettavan uu-
disrakennuksen tilat noin 4 866 htm² 29.12.2020 päivätyn hankesuunni-
telman mukaan, 2) olemassa olevien rakennusten opetus-, seminaari- 
ja kokoustiloja noin 900 htm² 3) olemassa olevien rakennusten liikunta-
tiloja noin 550 htm². Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

- kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön oikeut-
tamista tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia 
sekä allekirjoittamaan Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin 
yliopiston kanssa vuokrasopimukset.

B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta vuokrauspäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Pekka Panhelainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38229

pekka.panhelainen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki(a)hel.fi
Timo Vierelä, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 26165

timo.vierela(a)hel.fi
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§ 61
Projektplan för ersättande nybyggnad för daghemmet Vanhainen

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för en ersättande nybyggnad 
för daghemmet Vanhainen, daterad 16.12.2020, enligt vilken projektet 
omfattar cirka 2 400 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet 
uppgår till högst 11 353 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån 
för september 2020.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att 
det utreds vilka möjligheter som finns att utveckla daghemsgården 
inom ramen för planen i en modifierbar riktning så att gården vid 
behov kan indelas i olika områden enligt daghemsgruppernas olika 
behov och en trygg övervakning på gården säkerställas också då 
antalet barn eller anställda varierar. (Katju Aro) 

Behandling

Ledamoten Katju Aro understödd av ledamoten Emma Kari föreslog 
följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektplanen att det 
utreds vilka möjligheter som finns att utveckla daghemsgården inom 
ramen för planen i en modifierbar riktning så att gården vid behov kan 
indelas i olika områden enligt daghemsgruppernas olika behov och en 
trygg övervakning på gården säkerställas också då antalet barn eller 
anställda varierar.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhällligt.

1 omröstningen

Ledamoten Katju Aros förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen att det utreds vilka möjligheter som finns att utveckla daghems-
gården inom ramen för planen i en modifierbar riktning så att gården 
vid behov kan indelas i olika områden enligt daghemsgruppernas olika 
behov och en trygg övervakning på gården säkerställas också då anta-
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let barn eller anställda varierar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 55
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Laura Finne-Elonen, Mia 
Haglund, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina 
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Re-
etta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Paa-
vo Väyrynen, Ozan Yanar

Blanka: 26
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Ju-
ha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Nuutti Hyttinen, Ville Jalo-
vaara, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Seija Muurinen, 
Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Ulla-Marja Urho, Juha-
na Vartiainen

Frånvarande: 4
Pentti Arajärvi, Abdirahim Husu Hussein, Otto Meri, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Katju Aros förslag till hemställ-
ningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma 16.12.2020

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Projektets behövlighet

Projektet förverkligas på daghemmet Vanhainens tomt på Musikantvä-
gen 10. Projektet ersätter det nuvarande daghemmet Vanhainens loka-
ler, som kräver omfattande reparationer. Det nya mera omfattande 
daghemmet kan dessutom tillfälligt ersätta lokalerna för gruppen Musi-
kantgränden 3 och daghemmet Kannel, om servicebehovet i området 
förutsätter det. Då nybyggnadsprojektet färdigställs ökar antalet nya 
platser med cirka 20. Efter att servicehovet har preciserats tas frågan 
om eventuella avståenden från lokaler upp för beslutsfattande bl.a. i 
fostrans- och utbildningsnämnden.

Den befintliga lokalkapaciteten och kapaciteten som är under byggnad 
har beaktats i planeringen av servicelokalnätet. I verksamhetsställets 
omfattning har man beaktat hela serviceområdets beräknade utveck-
ling: befolkningsprognosen, deltagandet i småbarnspedagogiken och 
nybyggandet.

Invånarantalet i området växer. I husbyggnadsprogrammet ingår flera 
projekt för området Gamlas-Håkansåker-Magnuskärr. Under de när-
maste åren ökar antalet platser sammanlagt med minst 70 i och med 
lokalprojekten.

Projektplan för nybyggnaden

Lokalerna i nybyggnaden planeras för 224 barn. Behovet av vård- och 
fostranspersonal ökar med 40–48 personer beroende på barnens ål-
dersfördelning. Nybyggnaden planeras och byggs i överensstämmelse 
med dagens vanliga kvalitetsnivå. Lokalerna planeras så att de blir häl-
sosamma, trygga och trivsamma. En del av de gemensamma lokalerna 
planeras så att de kan anvisas för kommuninvånarbruk då de inte an-
vänds av daghemmet. En detaljplaneändring har tagits fram för projek-
tet. I den möjliggörs byggandet av en daghemsbyggnad som är cirka 
tre gånger så stor som det nuvarande daghemmet.

En ny gård för utevistelse anläggs för nybyggnaden. Gården förses 
med redskap som lämpar sig för daghemsbarn i olika åldrar.

I enlighet med stadens energieffektivitetsmål och åtgärdsprogrammet 
Kolneutralt Helsingfors 2035 är målet att energieffektiviteten är bättre 
än föreskriftsnivån och förnybar energi produceras på platsen. Majorite-
ten av nybyggnadens uppvärmningsbehov täcks med jordvärme. Ele-
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nergi produceras med ett solenergisystem som placeras på yttertaket 
och som täcker minst 10 procent av elbehovet.

Staden har för avsikt att ansöka om Miljömärket Svanen för byggna-
den, och om ansökan godkänns är det fråga om det första av staden 
genomförda projektet som uppfyller kriterierna för Miljömärket Svanen. 
I Finland har man hittills byggt endast två daghem och fyra skolor som 
beviljats Miljömärket Svanen. Två skolor och ett daghem som ansöker 
om Miljömärket Svanen håller på att byggas.

I projektplaneringens maximikostnadsberäkning ingår en separat pro-
jektkostnadsberäkning för Miljömärket Svanen, som nödvändigtvis inte 
realiseras till fullo. Många kriterier för Miljömärket Svanen, såsom be-
hövlig styrning av belysning och solel stämmer överens med stadens 
nuvarande verksamhetsmodeller, med andra ord orsakar de inga kost-
nadseffekter i jämförelse med s.k. vanligt byggande.

En svanenmärkt byggnad förutsätter huvudsakligen inte något sådant 
som avviker från en normal planeringslösning, men uppfyllelsen av kri-
terierna för Miljömärket Svanen ska påvisas kontinuerligt då planeran-
det avancerar bl.a. i fråga om de föreslagna materialen och konstruk-
tionerna samt de krävda funktionaliteterna. Byggmaterialen och kemi-
kalierna som används i byggandet övervakas. Det ska finnas en kom-
plett produktlogg om byggnaden, och nästan alla produkter ska vara 
svanenmärkta eller godkännas separat hos organisationen för Miljö-
märket Svanen. De godkända produkterna ska uppfylla kriteriekraven.

Sammanställningen och dokumenteringen av materialet som skickas 
för miljömärkning förutsätter tilläggsresurser för projektet.

Projektets omfattning

Projektets omfattning är cirka 2 400 m² bruttoyta och cirka 1 800 m² lä-
genhetsyta.

Byggnadskostnader

Projektets byggnadskostnader uppgår till sammanlagt 11 353 000 euro 
exkl. moms (4 738 euro/m² bruttoyta) i kostnadsnivån för september 
2020.

Tilläggskostnadsberäkningen för Miljömärket Svanen är i projektplane-
ringsfasen sammanlagt 1 000 000 euro exkl. moms. I projektplane-
ringsfasen har man redan använt cirka 100 000 euro.

Kostnadsberäkningen för projektplaneringsfasen utan tillägget för Mil-
jömärket Svanen är sammanlagt 10 453 000 euro exkl. moms (4 363 
euro/m² bruttoyta).
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I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt, som utgör en bilaga till 
budgeten, har man reserverat en tillräcklig finansiering för projektets 
planering och genomförande för åren 2021–2030 utgående från att pro-
jektets omfattning är 2 400 euro/m² bruttoyta och genomförandet sker 
under åren 2022–2023.

Lokalkostnad för fostrans- och utbildningssektorn

Hyran för nybyggnaden uppgår då till högst cirka 64 796 euro i måna-
den och högst cirka 777 554 euro per år. Månadshyran är 33,28 eu-
ro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är cirka 26,75 euro/m² 
lägenhetsyta, underhållshyrans andel är cirka 6,03 euro/m² lägenhetsy-
ta och förvaltningskostnadernas andel är 0,50 euro/m² lägenhetsyta. 
Den slutliga kapitalhyran justeras efter de faktiska kostnaderna för pro-
jektet. Underhållshyran justeras så att den motsvarar underhållshyran 
vid tidpunkten då projektet slutförs.

Tillfälliga lokaler

Byggandet förutsätter att det nuvarande daghemmet rivs och att verk-
samheten flyttas till tillfälliga lokaler. Stadsmiljösektorn utreder lösning-
en för tillfälliga lokaler i ett separat projekt.

Projektets genomförande och tidtabell

Projektplanen har utarbetats i samarbete mellan stadsmiljösektorn och 
fostrans- och utbildningssektorn samt stadskansliet. Under planeringen 
har företrädare för byggnadstillsynstjänsten, miljötjänsterna och rädd-
ningsverket hörts som experter.

Stadsmiljösektorn har ansvar för genomförandet av projektet. Stadsmil-
jösektorns underhållstjänster ansvarar för underhållet av byggnaden.

Planen för nybyggnaden ska enligt planerna genomföras på så sätt att 
arbetet inleds i april 2022 och lokalerna blir klara i augusti 2023.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden tillstyrker i sitt utlåtande 19.1.2021, 
§ 7, projektplanen och konstaterar att denna väl svarar mot de funktio-
nella målsättningarna för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin 
helhet i ärendets beslutshistoria.

Befogenheter

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

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma 16.12.2020

Bilagematerial

1 Hankesuunnitelman 16.12.2020 liitteet
2 Joutsenmerkki-opas rakennusten hakemusprosessista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.03.2021 § 167

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisra-
kennuksen 16.12.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmä-
ishinta on arvonlisäverottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 
kustannustasossa.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 19.01.2021 § 7
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HEL 2020-013533 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon osoit-
teeseen Soittajantie 10 toteutettavan päiväkoti Vanhaisen korvaavan 
uudisrakennuksen 16.12.2020 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti pä-
iväkoti Vanhaisen pedagogisessa suunnitelmassa, toiminnallisissa ta-
voitteissa ja tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilo-
jen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee ki-
innittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työs-
kentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tu-
lee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, projektiarkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 14.01.2021 
§ 4

HEL 2020-013533 T 10 06 00

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Soittajantie 10 toteutettavan 
päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 10.12.2020 päivätyn han-
kesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 
2 400 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 11 353 000 euroa syyskuun 2020 kustannustasossa ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta pu-
oltavan lausunnon.

B

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

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi
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§ 62
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2021-003525, 2021-003494, 2021-003496, 2021-003497, 2021-003498, 2021-003500

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Martina Harms-Aalto m.fl. om ökning 
av löneanslagen för småbarnspedagogiken

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om en återvin-
ningsstation i Mosabacka

 Motion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om möjligheten till 
Ote-undervisning även för unga placerade utom hemmet

 Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en coronaarbetsg-
rupp och en krisplan för kulturbranschen

 Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om tryggande av eftermid-
dagsvård för barn som hamnar i kläm mellan tjänsterna

 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en allmän vinter-
badplats i Helsingfors

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 51, 52 ja 62 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ja 61 §: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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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

51, 52 och 62 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 och 61 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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

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

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-
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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;

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
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Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: (09) 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Juhana Vartiainen Mia Haglund

Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.04.2021.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 06.04.2021.


