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Kokousaika 03.11.2021 18:00 - 22:41

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Vartiainen, Juhana pormestari

poistui 19:59, poissa: 330 - 337 §
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Hakola, Juha poistui 18:06, poissa: 329 - 337§
Halla-aho, Jussi
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
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Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn poistui 22:01, poissa: osa 336 §, 

337 §
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Valtonen, Elina poistui 19:59, poissa: 330 - 337 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar varajäsen
Ahsanullah, Tarik varajäsen

saapui 18:07, poissa: 326 - 328 §
Apter, Ted varajäsen

saapui 19:59, poissa: 326 - 329 §
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Austero, Nita varajäsen
Chydenius, Jussi varajäsen
Hagman, Oona varajäsen
Hjelt, Jenni varajäsen
Juva, Kati varajäsen
Järvinen, Jukka varajäsen
Karinoja, Erkki varajäsen
Kettunen, Marko varajäsen
Kolehmainen, Laura varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2021
Kaupunginvaltuusto

03.11.2021

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 FI02012566

Majok, Ajak varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen

poistui 21:21, poissa: 334 - 337 §
Paunio, Mikko varajäsen
Perunka, Sanna-Leena varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Saukkonen, Lea varajäsen

saapui 19:59, poissa: 326 - 329 §
Silvennoinen, Oula varajäsen
Sohrabi, Seida varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Thomas, Coel varajäsen

saapui 21:30, poissa: 326 - 334 §
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

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

johtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Summanen, Juha hallintojohtaja
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kentala, Julianna erityisavustaja
Köngäs, Otto erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Salminen, Teresa erityisavustaja
Andersson, Henrik kielenkääntäjä
Päivinen, Tuulikki kielenkääntäjä
Schroderus, Jenny kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Nuorten edustajat

Legeza, Katja Nuorisoneuvoston puheenjohtaja
Läsnä: 329 §

Maaranen, Miro Nuorisoneuvoston sihteeri
Läsnä: 329 §
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Karlsson, Inka Nuorisoneuvoston jäsen
Läsnä: 329 §

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
326 - 330 §, 335 - 337 §

Pilvi Torsti kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
johtaja
331 - 334 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
326 - 328 §, osa 329 §, 332 - 334 §, 
osa 335 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 329 §, 330 §, osa 331 §, osa 
335 §, 336 - 337 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
osa 331 §
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Tid 03.11.2021 18:00 - 22:41

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande
Vartiainen, Juhana borgmästare

avlägsnade sig 19:59, frånvarande: 
330 - 337 §

Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Hakola, Juha avlägsnade sig 18:06, frånvarande: 

329 - 337 §
Halla-aho, Jussi
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
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Lindgren, Minna
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn avlägsnade sig 22:01, frånvarande: 

delvis 336 §, 337 §
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Valtonen, Elina avlägsnade sig 19:59, frånvarande: 

330 - 337 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar ersättare
Ahsanullah, Tarik ersättare

anlände 18:07, frånvarande: 326 - 
328 §

Apter, Ted ersättare
anlände 19:59, frånvarande: 326 - 
329 §

Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Austero, Nita ersättare
Chydenius, Jussi ersättare
Hagman, Oona ersättare
Hjelt, Jenni ersättare
Juva, Kati ersättare
Järvinen, Jukka ersättare
Karinoja, Erkki ersättare
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Kettunen, Marko ersättare
Kolehmainen, Laura ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Majok, Ajak ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Oskala, Hannu ersättare

avlägsnade sig 21:21, frånvarande: 
334 - 337 §

Paunio, Mikko ersättare
Perunka, Sanna-Leena ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Saukkonen, Lea ersättare

anlände 19:59, frånvarande: 326 - 
329 §

Silvennoinen, Oula ersättare
Sohrabi, Seida ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Thomas, Coel ersättare

anlände 21:30, frånvarande: 326 - 
334 §

Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
Wallgren, Thomas ersättare

Övriga

Sarvilinna, Sami kanslichef
Järvenkallas, Satu sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Laine-Hendolin, Kirsti stf. sektorchef i kultur- och fritids-

sektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Saxholm, Tuula finansdirektör
Summanen, Juha förvaltningsdirektör
Peltonen, Antti förvaltningschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Köngäs, Otto specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Salminen, Teresa specialmedarbetare
Andersson, Henrik translator
Päivinen, Tuulikki translator
Schroderus, Jenny translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
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Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Representanter för ungdomar

Legeza, Katja ordförande i ungdomsrådet
närvarande: 329 §

Maaranen, Miro ungdomsrådets sekreterare på dis-
tans
närvarande: 329 §

Karlsson, Inka ledamot i ungdomsrådet
närvarande: 329 §

Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande
326 - 330 §, 335 - 337 §

Pilvi Torsti stadsfullmäktiges II vice ordförande
331 - 334 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
326 - 328 §, delvis 329 §, 332 - 334 
§, delvis 335 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 329 §, 330 §, delvis 331 §, 
delvis 335 §, 336 - 337 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
delvis 331 §
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§ Asia

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

327 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

328 Asia/3 Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2022

329 Asia/4 Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021
Initiativ från ungdomar januari-juni 2021

330 Asia/5 Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan 
korottaminen
Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Kallion lu-
kios skolhus

331 Asia/6 Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuun-
nitelma
Projektplan för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kasåkern

332 Asia/7 Tilojen vuokraaminen Metsolan ala-asteen käyttöön
Hyrning av lokaler för Metsolan ala-aste

333 Asia/8 Laajasalon Jollaksen kartanon asemakaavan muuttaminen (nro 
12686)
Detaljplaneändring för Jollas gård på Degerö (nr 12686)

334 Asia/9 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021
Initiativ från kommuninvånare 1.1-30.6.2021

335 Asia/10 Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ett försök med 
förkortad arbetstid

336 Asia/11 Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite lähisuhdeväkivallan sovittelus-
ta luopumiseksi Helsingissä
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om slopad 
medling vid våld i nära relationer i Helsingfors

337 Asia/12 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 326
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:

 Wille Rydman, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Atte Kaleva, tilalle Laura Rissanen
 Maaret Castrén, tilalle Heimo Laaksonen
 Daniel Sazonov, tilalle Seida Sohrabi
 Anniina Iskanius, tilalle Matti Niiranen
 Nina Suomalainen, tilalle Mukhtar Abib
 Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Mari Holopainen, tilalle Johanna Sydänmaa
 Osmo Soininvaara, tilalle Kati Juva
 Atte Harjanne, tilalle Jussi Chydenius
 Shawn Huff, tilalle Oula Silvennoinen
 Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 Timo Harakka, tilalle Thomas Wallgren
 Ilkka Taipale, tilalle Nita Austero
 Erkki Tuomioja, tilalle Jenni Hjelt
 Veronika Honkasalo, tilalle Vesa Korkkula
 Mia Haglund, tilalle Ajak Majok
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio
 Teija Makkonen, tilalle Marko Kettunen
 Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja
 Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka
 Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman 

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.
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Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän ti-
lalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa ko-
kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 327
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sari Sarkomaa ja Pekka 
Sauri sekä varalle valtuutetut Mika Raatikainen ja Mika Ebeling.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Sari Sarkomaa ja Pekka Sauri sekä varalle valtuutetut 
Mika Raatikainen ja Mika Ebeling.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 328
Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2022

HEL 2021-009559 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti pitää kokouksensa vuonna 2022 seuraavas-
ti:

nro vko päivä klo  
1. 3 19.1.2022 18 kyselytunti
2. 5 2.2.2022 18  
3. 7 16.2.2022 18 aloitekäsittely
4. 9 2.3.2022 18 kyselytunti
5. 11 16.3.2022 18  
6. 13 30.3.2022 18 kyselytunti
7. 15 13.4.2022 18  
8. 17 27.4.2022 18 kyselytunti
9. 20 18.5.2022 18 aloitekäsittely

10. 22 1.6.2022 18  
11. 24 15.6.2022 18  
12. 25 22.6.2022 16 tilinpäätös
13. 34 24.8.2022 18  
14. 36 7.9.2022 18 kyselytunti
15. 38 21.9.2022 18  
16. 40 5.10.2022 18 aloitekäsittely
17. 43 26.10.2022 18 kyselytunti
18. 44 2.11.2022 18  
19. 46 16.11.2022 16 talousarvio
20. 47 23.11.2022 18 talousarvio, 

aloitekäsittely
21. 49 7.12.2022 16  

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 329
Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2021.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat neljä toivomuspontta:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-
dollisuutta järjestää lajitteluroskisten pilotin valin-
naisella rajatulla alueella, josta kerätään koke-
muksia ja kehitysideoita lajittelumahdollisuuksien 
laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen 
sijoittaa sellaisiin paikkoihin, jotka ovat huoltolii-
kenteen kannalta haastavia eikä niitä tarvitse olla 
yhtä tiheään kuin sekajäteroskiksia. (Amanda Pa-
sanen)

  
2 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-

dollisuutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmah-
dollisuuksia oman koulunsa ruokailuun. (Björn 
Månsson)

  
3 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-

dollisuutta parantaa kouluruuan laatua niin, että 
syntyy mahdollisimman vähän ruokahävikkiä. Se 
edellyttää nuorten aloitteiden  mukaan enemmän 
toiveruokia . Tulee kiinnittää enemmän huomiota 
etenkin kerran viikossa kaikille tarjottaviin kasvis-
ruokiin. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  
4 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mah-

dollisuutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää 
tiiviissä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa 
keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epäkohtia, 
jotka nuorisoneuvosto on nostanut esiin. (Matias 
Pajula)

Käsittely
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Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraavat kuusi toi-
vomuspontta:

Valtuutettu Amanda Pasanen ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta jär-
jestää lajitteluroskisten pilotin valinnaisella rajatulla alueella, 
josta kerätään kokemuksia ja kehitysideoita lajittelumahdolli-
suuksien laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen sijoit-
taa sellaisiin paikkoihin, jotka ovat huoltoliikenteen kannalta 
haastavia eikä niitä tarvitse olla yhtä tiheään kuin sekajäteros-
kiksia.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta lisä-
tä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulunsa 
ruokailuun.

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta pa-
rantaa kouluruuan laatua niin, että syntyy mahdollisimman vä-
hän ruokahävikkiä. Se edellyttää nuorten aloitteiden  mukaan 
enemmän toiveruokia . Tulee kiinnittää enemmän huomiota 
etenkin kerran viikossa kaikille tarjottaviin kasvisruokiin.

Valtuutettu Matias Pajula ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ke-
hittää nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä nuoriso-
neuvoston kanssa keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epä-
kohtia, jotka nuorisoneuvosto on nostanut esiin.

Valtuutettu Marko Kettunen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
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kohdentaa osa OmaStadi -osallistavan projektin budjetista 
nuorten aloitteiden toteuttamiseen.

Valtuutettu Oona Hagman ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ke-
hittää nuorisotiloja myös siten, että yhteistyötä yritysten kans-
sa lisätään, tavoitteena että nuorten tekemät aloitteet saavat 
myös yksityistä rahoitusta niiden toteuttamiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

1 äänestys

Valtuutettu Amanda Pasasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta järjestää lajitteluroskisten pilotin valinnaisella rajatulla alueella, 
josta kerätään kokemuksia ja kehitysideoita lajittelumahdollisuuksien 
laajentamiseksi. Lajitteluroskiksia ei ole tarpeen sijoittaa sellaisiin paik-
koihin, jotka ovat huoltoliikenteen kannalta haastavia eikä niitä tarvitse 
olla yhtä tiheään kuin sekajäteroskiksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona 
Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni 
Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-
Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2021 9 (172)
Kaupunginvaltuusto

Asia/4
03.11.2021

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 FI02012566

Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Tyhjä: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Otto Meri, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto 
Rautava, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Amanda Pasasen ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta lisätä koululaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia oman koulun-
sa ruokailuun.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta 
Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, 
Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Koleh-
mainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Min-
ja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevan-
linna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisa-
lo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Ris-
sanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri
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Tyhjä: 5
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Risto Rautava, Seida Sohrabi, Juhana 
Vartiainen

Poissa: 1
Arja Karhuvaara

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Björn Månssonin ehdottaman 
toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdottama toivomusponsi JAA, vas-
tustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta parantaa kouluruuan laatua niin, että syntyy mahdollisimman 
vähän ruokahävikkiä. Se edellyttää nuorten aloitteiden  mukaan 
enemmän toiveruokia . Tulee kiinnittää enemmän huomiota etenkin 
kerran viikossa kaikille tarjottaviin kasvisruokiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina 
Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkku-
la, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niska-
nen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri
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Tyhjä: 1
Hannu Oskala

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdot-
taman toivomusponnen.

4 äänestys

Valtuutettu Matias Pajulan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta kehittää nuorten aloitejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä nuoriso-
neuvoston kanssa keskittyen korjaamaan erityisesti niitä epäkohtia, jot-
ka nuorisoneuvosto on nostanut esiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta 
Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, 
Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kol-
be, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, 
Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak 
Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia 
Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, 
Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sar-
komaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinne-
mäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-
Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana 
Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Mikko Paunio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matias Pajulan ehdottaman 
toivomusponnen.

5 äänestys
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Valtuutettu Marko Kettusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta kohdentaa osa OmaStadi -osallistavan projektin budjetista nuor-
ten aloitteiden toteuttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Oona Hagman, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mi-
rita Saxberg, Elina Valtonen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Sami Muttilainen

Tyhjä: 51
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Eveliina Heinäluoma, Titta Hil-
tunen, Jenni Hjelt, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppi-
la, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa 
Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni 
Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, 
Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Marko Kettusen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

6 äänestys

Valtuutettu Oona Hagmanin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta kehittää nuorisotiloja myös siten, että yhteistyötä yritysten kans-
sa lisätään, tavoitteena että nuorten tekemät aloitteet saavat myös yk-
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sityistä rahoitusta niiden toteuttamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogo-
moloff, Mika Ebeling, Oona Hagman, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, 
Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, 
Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Elina Valtonen, Maarit 
Vierunen

Ei-äänet: 6
Pentti Arajärvi, Titta Hiltunen, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Sami Muttilai-
nen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 49
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, 
Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Jär-
vinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, 
Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak 
Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisa-
lo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sin-
nemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reet-
ta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Oona Hagmanin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden teke-
miä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloi-
teoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toi-
mialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista. 

Helsingin nuorten aloitejärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015 ja 
se on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen malli. Nuor-
ten aloitejärjestelmä on rakennettu mukaillen kuntalaisten aloiteoikeut-
ta, mutta siinä on huomioitu nuorten erityistarpeet ja demokratiakasva-
tukselliset mahdollisuudet.

Aloitteet tehdään Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä 
myös sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin 
kirjaamoon. Aloitteisiin vastaa joko pormestari tai sen toimialan apu-
laispormestari, jonka toimintaa aloite koskee. Vastaukset valmistellaan 
kaupunginkanslian ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää 
ja julkaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki -
sivustolla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää val-
tuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman 
lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydälle-
panoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa 
käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla 
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 
luvun 7 §:n nojalla.

Tammikuun ja kesäkuun 2021 välisenä aikana nuoret ovat tehneet yh-
teensä 17 aloitetta. Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan 
(7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan (3), sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (2) 
toimintaan. Liitteenä 1 oleva koonti sisältää sekä tehdyt aloitteet että 
niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset. Nuoriso-
neuvoston aloitteista antama lausunto on liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmä on osa laajempaa nuorten vaikuttamisen ko-
konaisuutta. Keskeisenä periaatteena on vaikuttamisen tapojen moni-
muotoisuus. Kaupunki mahdollistaa erilaisia osallistumisen ja vaikutta-
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misen tapoja, joihin lasten ja nuorten on helppo kiinnittyä. Valmisteilla 
olevan Helsingin lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman tavoitteena 
on, että jokainen lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdolli-
suuksiinsa vaikuttaa ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti 
kaupungissa. Kaikilla kaupungin toimialoilla kehitetään tapoja kuulla 
lapsia ja nuoria. 

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista arviointiin tarkastus-
lautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa. Siinä annettiin toi-
menpidesuosituksia koskien nuorten aloitejärjestelmää ja sen kehittä-
mistä. Toimenpidesuositusten mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiivistävät yhteistyötään 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tuomisessa konkreettiseksi osak-
si koulujen ja oppilaitosten toimintaa ja opetusta. Kaupunginkanslia 
varmistaa yhdessä toimialojen kanssa, että aloitteen tekijään ollaan yh-
teydessä vastauksen valmistelun aikana. 

Aloitejärjestelmän kehittäminen on parhaillaan käynnissä kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalla. Aloitteita koskeva palvelumuotoiluprojekti on to-
teutettu vuoden 2021 alussa. Sen avulla muodostettiin kokonaiskuva 
aloitejärjestelmän nykytilasta ja roolista nuorten vaikuttamisen kokonai-
suudessa ja luotiin suuntaviivat järjestelmän kehittämiseksi. Arviointi-
kertomuksen suositusten mukaisesti aloiteprosessia on tavoitteena ke-
ventää. Aloitteet on siirretty uudelle Nuorten Helsinki -sivustolle, mikä 
yhdistää ne aiempaa paremmin osaksi nuorten palvelujen ja vaikutta-
misen kokonaisuutta. Kehittämistyötä jatketaan yhdessä kaupungin-
kanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kesken. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 733

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 330
Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishin-
nan korottaminen

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kallion lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen 3 900 000 eurolla arvonli-
säverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on noin 
17 129 000 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa.

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
identifioida syyt, miksi hankkeen suunnittelussa ei osattu huo-
mioida kaikkia kustannuksia siten, että tarve lisä- ja muutostöil-
le olisi ollut mahdollisimman pieni ja että näin tehtävän analyy-
sin kautta saatua tietoa käytettäisiin hyväksi tulevaisuuden ra-
kennushankkeissa, jotta jatkossa kustannusarvioissa pysyttäi-
siin paremmin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Laura Korpisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta identifioida syyt, miksi hankkeen suunnittelussa ei osattu huo-
mioida kaikkia kustannuksia siten, että tarve lisä- ja muutostöille olisi 
ollut mahdollisimman pieni ja että näin tehtävän analyysin kautta saa-
tua tietoa käytettäisiin hyväksi tulevaisuuden rakennushankkeissa, jotta 
jatkossa kustannusarvioissa pysyttäisiin paremmin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 18
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Mi-
kael Jungner, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpi-
nen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, 
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Mikko Paunio, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, 
Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Hannu Oskala, Risto Rautava, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pilvi Torsti, Ozan Yanar

Tyhjä: 54
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Nora Grotenfelt, 
Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Ot-
so Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Minja Koske-
la, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Seija 
Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Maria 
Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasa-
nen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sin-
nemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Poissa: 1
Oona Hagman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Laura Korpisen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018 § 180 hyväksynyt Kallion lukion pe-
rusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankeen enimmäishinta 
on 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa. Hankesuunni-
telma koski laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta sekä laa-
jennusta.

Perusparannus piti sisällään muun muassa julkisivujen ja ikkunoiden 
kunnostamisen. Lisäksi parannettiin rakennuksen akustiikkaa, tilojen 
toiminnallisia yhteyksiä ja esteettömyyttä. Tilaratkaisuissa toteutettiin 
uusien oppimisympäristöjen mukaisia ja digitalisaatiota tukevia ratkai-
suja. Taloteknisiä järjestelmiä laajennettiin ja uudistettiin vastaamaan 
nykyisiä määräyksiä.

Hankesuunnitelmaan sisältyi rakennuksen laajentaminen pihan puolel-
le, noin 264 brm² suuruisella laajennuksella, joka on tekninen ja käyttö-
turvallisuutta lisäävä ratkaisu (osastoitu poistumistieporras sekä nyky-
määräysten mukainen ilmanvaihtokonehuone). Laajennusratkaisu on 
suunniteltu yhteistyössä kaupunginmuseon sekä kaupunkiympäristön 
toimialan rakennusvalvontapalvelun ja asemakaavoituspalvelun kans-
sa.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Rakennussuunnittelijoiden ja kaupungin asiantuntijoiden esittämät 
suunnitteluratkaisut perustuvat hankesuunnitteluvaiheessa tehtyihin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaupungin palvelurakennusten suuri kor-
jausvelka tekee erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus-
ten perusparannushankkeissa enimmäishinnan asettamisen ja arvioi-
misen haasteelliseksi, sillä hankkeiden suuren määrän vuoksi hankkei-
den budjettiraamit ja niihin sisältyvät tutkimuksiin ja selvityksiin perus-
tuvat lisä- ja muutostyövaraukset on pidettävä tiukkoina.

Kallion lukion perusparannushankkeen kokonaisurakka kilpailutettiin 
joulukuussa 2019. Tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta. Kau-
punkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukoko-
naisuuden rakennuttaminen -palvelu käynnisti tämän jälkeen hankinta-
lain mukaisen neuvottelumenettelyn Peab Oy:n kanssa hankkeen kii-
rehtimiseksi, sillä Kallion lukion toiminta oli jo siirtynyt väistötiloihin 
suunnitellun perusparannuksen johdosta. 

Neuvottelumenettelyn tuloksena saatiin pääurakoitsija Peab Oy:ltä tar-
jous, joka oli kaupunginvaltuuston hyväksymän hankesuunnitelman 
enimmäishinnan raameissa, mutta ilman tarvittavien lisä- ja muutostyö-
varausten nostamista. Pääurakoitsijan neuvotteluvaiheessa aliurakois-
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taan käymien ennakkoneuvotteluiden perusteella lisä- ja muutostyöva-
raukset osoittautuivat riittämättömiksi.

Lisäksi ikkunoiden korjaukset teetettiin erillisurakkana ja sille varattua 
osuutta tuli kasvattaa. Suojelullisten ja energiataloudellisten tavoittei-
den yhteensovittaminen arvorakennusten ikkunakorjauksissa on haas-
tavaa. Niille laskettua osuutta vastaavanlaisissa, tulevien hankkeiden 
kustannusarvioissa tulee jatkossa kasvattaa johdonmukaisesti.

Koska Kallion lukion toiminta oli jo siirtynyt Lehtikuusentien väistötilaan, 
oli rakennus tyhjillään. Peruskorjauksen tiedettiin olevan välttämätön ja 
näin ollen kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen -palvelussa 
päädyttiin peruskorjaushankeen käynnistämiseen tiedostaen, että työn 
ensimmäisessä vaiheessa tehtävät purut voivat edellyttää lisä- ja muu-
tostyövarauksen kasvattamista, jolloin myös koko hankkeen aiemmin 
päätettyä enimmäishintaa jouduttaisiin todennäköisesti korottamaan. 

Pääurakoitsija ja rakennussuunnittelijat olivat arvioineet, että hanke-
suunnitteluvaiheessa muun muassa maalauskunnostettavaksi suunni-
teltujen vesikatto-osuuksien uusiminen on perusteltua. Välipohjaraken-
teiden täytteiden poistamista ei tutkimusten perusteella esitetty hanke-
suunnitelmassa, mutta pääurakoitsijan kanssa käytyjen neuvotteluiden 
perusteella päädyttiin välipohjatäytteiden laajamittaiseen poistamiseen 
ja osuuden lisäämiseen lisä- ja muutostyövaraukseen. Lisäksi raken-
nuksen nykyisen lämmitysverkoston jäljellä oleva elinkaari arvioitiin 
hankesuunnitteluvaiheessa olevan riittävä pitkä niin, ettei verkoston 
uusimista oltu huomioitu. Pääsääntöisesti tällaiset arviot perustuvat 
putkiston kuntoon ja edellyttävät useimmiten esimerkiksi vain venttiilien 
uusimista. Urakoitsijan arvioin mukaan massiivitiilirakenteeseen roilo-
tun ja asbestieristetyn verkoston uusiminen oli kuitenkin toteutustekni-
sesti perusteltua.

Yllä olevan perusteella on lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 
noin 20 prosenttiin hankesuunnitteluvaiheen alle 10 prosentista perus-
teltua, jotta rakennustyöt voitiin saattaa valmiiksi riskittömästi. Hank-
keen enimmäishinnan korotuksella varaudutaan edellä kuvattuihin 
pääurakoitsijan kanssa todettuihin riskeihin ja varmistetaan muun 
muassa rakennuksen terveellisyys ja turvallisuus.

Alla on listattu merkittävimmät lisä- ja muutostyöt, jotka hankkeessa on 
jouduttu tekemään:

 Maalauskunnostettavaksi suunnittelujen vesikatto-osuuksien ja ylä-
pohjarakenteen uusiminen. Vaikutus noin 500 000 euroa.

 Vanhojen välipohjarakenteiden lisääntyneet purkutyöt. Vaikutus 
noin 300 000 euroa.
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 Lisääntyneet haitta-ainepurkutyöt. Vaikutus noin 500 000 euroa.
 Sisäpihan betonilaatoituksen purku ja lisääntyneet louhintatyöt. Vai-

kutus noin 120 000 euroa.
 4. kerroksen lisääntyneet keittiön katon ja välipohjien purkutyöt. 

Vaikutus noin 150 000 euroa.
 5. kerroksen ja portaikkojen vaatimat lisätuennat. Vaikutus noin 

100 000 euroa.
 Ikkunoiden lisääntyneet tiivistystyöt. Vaikutus noin 250 000 euroa.
 Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuva lisäkustannus. Vaikutus noin 

350 000 euroa.
 Huomattavien lisätöiden aiheuttama arkkitehtisuunnittelun laajene-

minen. Vaikutus noin 300 000 euroa.
 Huomattavien lisätöiden aiheuttama rakennesuunnittelun laajene-

minen. Vaikutus noin 100 000 euroa.
 Huomattavien lisätöiden aiheuttama rakennuttamisen ja valvonnan 

laajeneminen. Vaikutus noin 100 000 euroa.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus

Hankkeen hyväksytty arvonlisäveroton enimmäishinta urakoiden tilau-
sajankohtana oli 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannustasossa. 
Enimmäishinnan korotuksen jälkeen hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat enintään yhteensä 17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulu-
kuun 2019 kustannustasossa. 

Indeksikorjattu hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta on joulu-
kuun 2019 tasossa yhteensä 13 228 594 euroa. Enimmäishinnan nou-
su on 3 900 000 euroa arvonlisäverottomana. 

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman puitteissa muista hankkeista säästyneistä määrärahava-
rauksista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.8.2021 § 282 antanut puoltavan 
lausunnon Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enim-
mäishinnan korottamisesta. Lausunto on kokonaisuudessaan asian 
päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
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Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 749

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kallion lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamisen 3 900 000 eurolla arvonli-
säverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on noin 
17 129 000 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa.

04.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 282

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Kallion lu-
kion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misesta 3 900 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteen-
sä 17 128 594 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 320 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta 
muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset (n. 1 387 561 
euroa) tulee huomioida toimialan talousarviossa.

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

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

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.04.2021 
§ 33

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparannuksen hanke-
suunnitelman enimmäishinnan korottamista 3 900 000 eurolla arvonli-
säverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 
17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa. Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

08.03.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311

marko.kumpulainen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 180

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2017 päivätyn Kallion lukion pe-
rusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman siten, että hank-
keen enimmäislaajuus on 4 378 brm² ja että hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 12 270 000 euroa syyskuun 2017 kustannus-
tasossa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 331
Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hanke-
suunnitelma

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihu-
pellon kampuksen 12.8.2021 päivätyn elinkaarihankkeen hankesuunni-
telman siten, että hankkeen laajuus on noin 44 050 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 176 000 000 eu-
roa huhtikuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus 
tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön uu-
disrakennusta koskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupungin 
omistukseen. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen.

 Hyväksyessään Roihupellon kampuksen hankesuunnitelman 
selvitetään mahdollisuutta ottaa ammattiopiston väistyviä tiloja 
ja kiinteistöjä tilapäiseen käyttöön kulttuurille, liikunnalle ja pie-
nyrittäjille. (Sami Muttilainen)

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uuteen valmiste-
luun, jotta väistötilat ajoneuvoharjoitteluun ja ajoneuvojen huoltoharjoit-
telulle voidaan löytää muualta kuin Malmin lentokentältä.

8 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Ehdotan asian palautettavaksi valmisteluun, jotta väistötilat 
ajoneuvoharjoitteluun ja ajoneuvojen huoltoharjoittelulle voidaan löytää 
muualta kuin Malmin lentokentältä.

Jaa-äänet: 75
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, 
Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, 
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Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, 
Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sy-
dänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta 
Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Pia Kop-
ra, Laura Korpinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-
Lerner

Tyhjä: 1
Marko Kettunen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspont-
ta.

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sii-
hen, ettei nykyisistä tiloista automaattisesti luovuta uudisraken-
nuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilannetta ja uudisra-
kennuksen toimivuutta seurataan.

Valtuutettu Sami Muttilainen ehdotti valtuutettu Vesa Korkkulan kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Hyväksyessään Roihupellon kampuksen hankesuunnitelman 
selvitetään mahdollisuutta ottaa ammattiopiston väistyviä tiloja 
ja kiinteistöjä tilapäiseen käyttöön kulttuurille, liikunnalle ja pie-
nyrittäjille.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
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9 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta siihen, ettei nykyisistä tiloista automaattisesti luovuta uudisra-
kennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilannetta ja uudisraken-
nuksen toimivuutta seurataan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 19
Paavo Arhinmäki, Titta Hiltunen, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Elina 
Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilai-
nen, Tuomas Nevanlinna, Mikko Paunio, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 14
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Marko Kettunen, 
Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Otto Meri, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari 
Sarkomaa

Tyhjä: 52
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina 
Heinäluoma, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Nii-
ranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Jenni Paju-
nen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Lea Saukko-
nen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, 
Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt Petra Malinin ehdottamaa toivomus-
pontta.

10 äänestys

Valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: "Hyväksyessään Roihupellon kampuksen hankesuunni-
telman selvitetään mahdollisuutta ottaa ammattiopiston väistyviä tiloja 
ja kiinteistöjä tilapäiseen käyttöön kulttuurille, liikunnalle ja pienyrittäjil-
le."
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Nita Austero, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Oona 
Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalovaa-
ra, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kaup-
pila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laakso-
nen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuo-
mas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Ter-
hi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Otto Meri, Hannu Oskala

Tyhjä: 31
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Sini Korpinen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-
Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, 
Lea Saukkonen, Maarit Vierunen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto 12082021
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelma koskee Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupel-
lon kampuksen uudisrakennuksena toteutettavaa oppilaitosta osoittee-
seen Tulppakuja 3/Holkkitie 5. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyisis-
tä tiloista Vallilassa, Vartiokylässä, Herttoniemessä ja Mellunkylässä on 
mahdollista luopua tilankäytön suunnitelman mukaisesti. Uudisraken-
nus on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2026.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen 
15.6.2021 ja antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 21.9.2021.

Hankkeesta on laadittu 12.08.2021 päivätty hankesuunnitelma kaupun-
kiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteis-
työnä. 

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena niin, että hankkeen toteuttaja 
(palveluntuottaja) vastaa vanhojen rakennusten purkamisesta, kam-
puksen suunnittelusta, rakentamisesta sekä ylläpidosta seuraavan 20 
vuoden ajan. Palveluntuottaja valitaan kilpailullisella neuvottelumenet-
telyllä ja osa kohteen suunnittelutyöstä tehdään neuvotteluvaiheen ku-
luessa. Kilpailun tulos selviää alkuvuodesta 2022.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1. Hankesuunnitelman liitteet ovat 
oheismateriaalissa.

Esittelijän perustelut

Hankkeen tarpeellisuus

Uudisrakennushankkeen rakennuspaikalla sijaitsee tällä hetkellä Stadin 
ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon logistiikka-alan toimipiste.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vartiokylän, Vallilan, Herttoniemen se-
kä Mellunkylän nykyiset tilat ovat huonokuntoiset, ne eivät ole enää riit-
tävät kasvavalle palvelutarpeelle eivätkä ne vastaa opetuksen toimin-
nallisia tavoitteita. Tilat, joista uudisrakennushankkeen yhteydessä luo-
vutaan ovat tällä hetkellä noin 3 430 opiskelijan käytössä. Koulutuksen 
keskittäminen nykyistä vähempiin toimipaikkoihin tehostaa ja monipuo-
listaa toimintaa, mahdollistaa tilojen joustavaa käyttöä ja vähentää in-
vestointi- sekä käyttökustannuksia. 
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Uusien tilojen laajuudessa on huomioitu koko Stadin ammatti- ja ai-
kuisopiston pitkän tähtäimen kehitys. Hanke vastaa vuonna 2018 laa-
dittua Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelmaa vuosil-
le  2018–2028. Suunnitelmaa varten tehtyjen selvitysten mukaan Roi-
hupellon kampus on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti kannatta-
vaa rakentaa aiemmin hyväksyttyä tarveselvitystä laajempana. 

Uuden kampuksen tilat suunnitellaan noin 3 000 läsnä olevalle opiskeli-
jalle. Opiskelijoiden kokonaismäärä on noin 4 500, josta noin kolman-
nes oppii työelämässä tai muuten oppilaitoksen ulkopuolella. Tilat tar-
joavat opiskelijoille pedagogisesti monipuolisen, työelämään valmenta-
van oppimisympäristön. Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatil-
listen perustutkintojen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi 
muun muassa oppisopimuskoulutus sekä valmentava koulutus. Jatku-
va opiskelijaksi hakeutuminen ja yksilöllinen opinnoissa eteneminen 
edellyttävät uudenlaista pedagogista mallia, joka perustuu suurempiin 
oppimisyhteisöihin. Pedagogisen toimintamallin mukaisia laaja-alaisia 
opiskelupolkuja tuetaan tilojen sijoittelulla. Tilat mahdollistavat eri toimi-
joiden yhteistyön tukemalla opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja 
sekä tarjoamalla yrittäjämäisen tavan kasvaa ammattiin. 

Toteutettavissa tiloissa voidaan järjestää joustavasti opetusta ammatil-
lisen koulutuksen muuntuviin tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on 
huomioitu tilojen mitoittamisessa. Joustavat tilaratkaisut mahdollistavat 
tieto- ja taitopajojen toimimisen aktiivisena osana ympäristöä sekä 
kampus- ja yritysyhteistyötä. Piha-alueiden opiskeluympäristöt tehdään 
turvallisiksi ja helposti valvottaviksi. Tiloissa varaudutaan myös alueen 
kuntalaiskäyttöön, joka otetaan huomioon suunnittelussa. 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston nykyisistä tutkinnoista kampukselle si-
joitetaan kone- ja tuotantotekniikan, tieto- ja viestintätekniikan, sähkö- 
ja automaatioalan, puuteollisuuden, maanmittausalan, teknisen suun-
nittelun, taideteollisuusalan, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan, pintakä-
sittelyalan, turvallisuusalan, logistiikan sekä osa sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksista. Lisäksi kampukselle sijoittuu TUVA-koulutuksen (tutkin-
tokoulutukseen valmentava koulutus), nuorten työpajatoiminnan sekä 
maahanmuuttajien osaamiskeskuksen koulutuksia ja palveluita. Tilois-
sa järjestetään myös ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia se-
kä aikuisille suunnattuja lyhytkoulutuksia. 

Hankkeen sijainti

Roihupellon kampus sijoittuu Vartiokylän alueelle osoitteeseen Tulppa-
kuja 3/Holkkitie 5, jossa toimii tällä hetkellä osa uuteen kampukseen tu-
levista toiminnoista. Sen lisäksi se korvaa nykyiset tilat osoitteissa Stu-
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renkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6, Vuokkiniemenkatu 30, Abra-
ham Wetterin tie 4 ja Elimäenkatu 23.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Stadin ammatti- ja aikuis-
opistossa annetaan usean alan ammatillista koulutusta kaupunkitasoi-
sesti. Ammatillinen koulutus on palvelua, johon liittyy yhteistyötä yritys-
ten, korkeakoulujen ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja ole-
massa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu 
koko Stadin ammatti- ja aikuisopiston pitkän tähtäimen kehitys: väestö-
ennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjestelyt. Hanke 
noudattaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelmaa 
vuosille 2018–2028, jossa esitetään 11:sta toimipaikasta luopumista ja 
kahden uuden toimipaikan rakentamista. Luovuttavista toimipaikoista 
kahdeksan on vuokratiloja ja kolme omia tiloja. 

Tilankäytön suunnitelmassa esitetään Roihupellon toimipaikan raken-
tamista aiemmin suunniteltua laajempana ja tehtyjen suunnitelmien tar-
kistamista sen mukaiseksi sekä Helsingin kaupunkistrategian 2017–
2021 mukaisesti uuden Myllypuron toimipaikan rakentamista Metropo-
lian kampuksen viereen. Kaupunginvaltuusto on 9.12.2020 § 357 hy-
väksynyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen han-
kesuunnitelman.

Elinkaarihankemalli

Hankkeessa toteutetaan korkeatasoista arkkitehtuuria. Rakentamisen 
korkea laatu luo kaupunginosalle vahvaa identiteettiä ja imagoa. Kau-
punkistrategian 2017–2021 tavoitteena on kiinteistökannan laadun pa-
rantaminen, laaturiskien hallinnan parantaminen muun muassa elinkaa-
rimallilla sekä sisäilmaongelmien vähentäminen. Lisäksi tavoitteena 
sekä tilatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistäminen.

Roihupellon kampus on kaupungin viides elinkaarimallilla toteutettava 
hanke. Hankkeen toteuttaja eli palveluntuottaja vastaa vanhojen raken-
nusten purkamisesta, kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta sekä 
ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan.

Elinkaarihankkeessa palveluntuottaja vastaa kohteen käytettävyysvaa-
timusten täyttymisestä 20 vuoden palvelujakson ajan sekä sovitusta 
luovutuskunnosta sopimusjakson päätteeksi. Palveluntuottaja valitaan 
kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja osa kohteen suunnittelutyöstä 
tehdään neuvotteluvaiheen kuluessa. Palveluntuottaja suunnittelee ja 
toteuttaa kohteeseen ratkaisuja, joiden avulla taataan kohteen käytet-
tävyys asetettujen tavoitteiden mukaisesti kustannustehokkaasti. Pal-
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veluntuottaja vastaa siitä, että kohteen kunto, olosuhteet ja tekninen 
jäännösarvo ovat palvelusopimuksen mukaiset 20 vuoden palvelujak-
son aikana ja sen päättyessä. 

Hankemallissa siirretään riskejä palveluntuottajan vastuulle. Vastuu 
kattaa suunnitteluun, rakentamiseen sekä ylläpitoon liittyvät tekniset 
riskit mukaan lukien olosuhteisiin liittyvät riskit kuten mahdolliset sisäil-
maongelmat. Elinkaarimallin hyödyt perustuvat suurilta osin riskienhal-
linnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaiseen vastuiden siirtoon. Elin-
kaarihankkeessa rakennukselle määritellään tarkka kunto, jossa kohde 
luovutetaan palvelujakson jälkeen tilaajalle ja joka on noin 85 % uudes-
ta johtuen rakennuksessa toteutettavasta jatkuvasta ylläpidosta ja 20 
vuoden PTS-suunnitelmasta (pitkän tähtäimen suunnitelma). 

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta

Palveluntuottajan hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenet-
telyllä, jossa tilaaja valitsee vähimmäisvaatimukset täyttäneistä ehdok-
kaista tarjoajat hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Neuvotteluvaiheen 
päätyttyä tarjoajat jättävät lopulliset tarjoukset tammikuussa 2022.

Tarjoukset pisteytetään käyttäen valintaperusteena parasta hinta-
laatusuhdetta, jossa laatu saa painoarvon 40 % ja hinta painoarvon 
60 %. Vertailuperusteiden pääkohdat ovat suunnitteluratkaisun arviointi 
(toiminnallisuus, arkkitehtoniset ratkaisut, soveltuvuus ympäristöön se-
kä elinkaari- ja kestävän kehityksen näkökulma) sekä toteuttamisen ar-
viointi (suunnittelu ja rakentaminen, palvelut ja ylläpito sekä PTS-
suunnitelma ja neuvotteluvaiheen toiminta).

Tarjouskilpailun parhaan tarjouksen tarjoushinnan nykyarvoa verrataan 
kaupungin laatimaan tarjousta vastaavaan kustannusarvioon (vertailu-
hinnan nykyarvo). Tässä vertailuhinnan nykyarvon tarkastelussa huo-
mioidaan elinkaarihankkeen hintatarjouksen kaikki hintakomponentit 
(urakkahinta, kiinteistöpalvelut, siivous, laskennalliset energiakustan-
nukset sekä PTS-toimenpiteet) sekä arvioidut hankkeesta kaupungille 
aiheutuvat riskien odotusarvoiset kustannukset. Hintavertailu tehdään 
nykyarvomenetelmää hyödyntäen. Mikäli parasta tarjousta ei voida pi-
tää hyväksyttävänä verrattuna kaupungin laskemaan vertailuhinnan 
nykyarvoon, kaupunki voi keskeyttää hankinnan.

Hankkeen laajuus

Tavoitteellisen tilaohjelman mukaan hyötyala on  29 970 hym². Hank-
keen kokonaislaajuus on noin 44 050 brm² (tehokkuus noin 1,47) ja 
huoneistoala noin 39 380 htm². Kokonaislaajuus ja huoneistoala ovat 
tavoitteellisesta tilaohjelmasta johdettuja laskennallisia arvioita ja ne tu-
levat tarkentumaan lopullisen suunnitelman mukaan.
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Ylläpitokustannukset

Rakennuksen ylläpidosta vastaa elinkaarihankkeen palveluntuottaja 20 
vuoden palvelujakson ajan. Ylläpito sisältää manageroinnin, kiinteis-
tönhoidon, ulkoalueiden hoidon, lämmityksen sekä siivouksen. Ylläpi-
don kustannus on arviolta noin 3 459 139 euroa vuodessa. Palvelun-
tuottajalle maksettava ylläpidon kustannus katetaan käyttäjältä perittä-
vällä ylläpitovuokralla. 

Lisäksi sopimukseen sisältyvät tarvittavat PTS-investoinnit, joiden alus-
tava kokonaiskustannusarvio 20 vuoden ajalta tarjoushetken hintata-
sossa on 9 829 000 euroa (sidottu rakennuskustannusindeksiin). Palve-
luntuottajalle maksetut PTS-investoinnit katetaan käyttäjältä perittävän 
pääomavuokran osuudessa.

Tilakustannus käyttäjälle

Hankkeen investointikustannuksen enimmäishinnan perusteella lasket-
tu alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 1 258 979 euroa 
kuukaudessa eli 15 107 748 euroa vuodessa. Kuukausivuokra on 31,97 
euroa/m², mikä koostuu noin 24,15 euroa/m² pääomavuokrasta ja noin 
7,32 euroa/m² ylläpitovuokrasta sekä kaupunkiympäristön toimialan 
hallintokulusta 0,5 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 39 380 
htm². 

Lopullinen vuokra lasketaan toteutuneiden kustannusten mukaan 
hankkeen valmistuttua. Kiinteistöstrategian (kaupunginhallitus 
22.6.2020 § 400, Helsingin kaupungin toimitilastrategia) perusteella si-
säisen vuokran malli tullaan uudistamaan hankkeen aikana. Nykyinen 
sisäisen vuokran malli perustuu rakennuksen kulumismalliin, jonka mu-
kaan rakennus kuluu 30 vuodessa 70 prosenttia. Elinkaarimallissa pal-
veluntuottaja vastaa siitä, että tekniset luovutuskuntovaatimukset täyt-
tyvät, jolloin rakennuksen kuluma 20 vuoden jälkeen on noin 15 pro-
senttia.

Kohteen vaatimat esirakennustyöt toteutetaan erillishankkeena, eivätkä 
niiden kustannukset sisälly sisäiseen tilavuokraan. 

Väistötilat

Tulppakuja 3/Holkkitie 5 nykyiset toiminnot siirtyvät vuokratiloihin Tatta-
riharjuun (Valuraudankuja 3) sekä Malmin entiselle lentokentälle, jonne 
toteutetaan ajoneuvojen ajoharjoittelu. Lisäksi ajoneuvojen huoltohar-
joittelutiloja sijoitetaan Malmin entisen lentokentän Patria-halliin. Muut 
Roihupellon kampukselle sijoittuvat opetusalat voivat toimia uudisra-
kennuksen valmistumiseen asti nykyisissä tiloissaan.
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Rakentamiskustannukset ja hankkeen rahoitus

Teoreettisen tilantarpeen perusteella arvioitu hankkeen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 176 000 000 euroa huhtikuun 2021 kustan-
nustasossa, sisältäen tilaajan ja rakentamiseen liittyvät kustannukset 
lukuun ottamatta ylläpidon ja käyttötalouden kustannuksia. Investoinnin 
kustannukset opiskelijaa kohden ovat noin 39 111 euroa. 

Vuoden 2021 talousarvion liitteenä olevan vuokra- ja osakekohteiden 
suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2021–2030 
-luettelon mukaisesti hanke on suunniteltu toteutettavaksi kaupungin 
oman investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena. Hanke on valmis-
teltu Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen toteutettavaksi. 

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin kokonaan omistama 
keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa pääasiassa Helsingin 
kaupungin oman palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia Hel-
singin kaupungilta vuokratuilla tai kiinteistöyhtiön omistamilla tonteilla. 
Rakennuksissa toimii kaupungin useiden eri toimialojen yksiköitä. Yh-
tiölle on luonteenomaista monipuolinen yhteistyö kaupungin kanssa, 
sillä se on toteuttanut useita uudis- ja peruskorjaushankkeita kaupungil-
le. Lisäksi yhtiö huolehtii kaupungin käytössä olevien omistamiensa 
toimitilakiinteistöjen hoidosta.

Hyödyntämällä olemassa olevaa yhtiötä ja sen organisaation osaamis-
ta vältetään uuden yhtiön perustaminen ja organisaation rakentaminen 
sekä uuden erillisen yhtiön hallinnointi. Hanke sopii hyvin Kiinteistö Oy 
Helsingin Toimitiloille. Uudiskohteen talouden seuranta eriytetään 
omalle kustannuspaikalleen. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat rahoittaa 
hankkeen pitkäaikaisella lainalla. Mikäli kiinteistöyhtiö hankkii rahoituk-
sen rahoituslaitoksilta, tulee se hakemaan hankkeen laajuuden ja luon-
teen johdosta lainoille kaupungin takauksen. Tätä koskevat esitykset 
valmistellaan erikseen ja tuodaan päätöksentekoon myöhemmässä 
vaiheessa. Hankkeen alkuvaiheen rahoittamiseen voidaan ennen pit-
käaikaisten lainojen nostamista käyttää tilapäisesti kaupungin konserni-
tililimiittiä.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Tavoiteaikataulun mukaan hankintapäätös elinkaarihankkeen palvelun-
tuottajasta tehdään helmikuussa 2022. Rakentamisen on tarkoitus al-
kaa keväällä 2022 ja tilojen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2025 si-
ten, että tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2026.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.9.2021 § 343 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut sen vastaavan kasva-
tuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonai-
suudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto 12082021

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto liitteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 750

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihu-
pellon kampuksen 12.8.2021 päivätyn elinkaarihankkeen hankesuunni-
telman siten, että hankkeen laajuus on noin 44 050 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 176 000 000 eu-
roa huhtikuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus 
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tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön uu-
disrakennusta koskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupungin 
omistukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 343

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.8.2021 päivätystä Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon 
kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta 
(liitteet 1 ja 2). 

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

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.

Käsittely

21.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Julia Petters-
son Hakava. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 
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Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (6):

"Lautakunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että tiloja suunnitellaan 
3000 opiskelijalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennalli-
sesti 4500 opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista 
tapahtuu myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite 
siitä, että jatkuvasti 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuoli-
sissa tiloissa liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostami-
seen. Myöskään oppilaitoksen tilojen käyttö klo 8-20 välisenä aikana ei 
ratkaise tilojen ahtaudesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi lauta-
kunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 
22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista osoitteissa Vuokkiniemenkatu 30, 
Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaatti-
sesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilan-
netta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin pääte-
tään mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä ole-
vien tilojen luopumisista."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (6): "Lautakunta 
suhtautuu varauksellisesti siihen, että tiloja suunnitellaan 3000 opiskeli-
jalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennallisesti 4500 
opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu 
myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite siitä, että 
jatkuvasti 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa 
liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostamiseen. Myös-
kään oppilaitoksen tilojen käyttö klo 8-20 välisenä aikana ei ratkaise ti-
lojen ahtaudesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi lautakunta edel-
lyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nil-
siänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista osoitteissa Vuokkiniemenkatu 30, Abra-
ham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaattisesti 
luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilannetta 
ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin päätetään 
mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä olevien ti-
lojen luopumisista."

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia 
Kopra, Sini Korpinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Mirita 
Saxberg, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 3
Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
10 - 3. 

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

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

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.08.2021 
§ 73

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Tulppakuja 3 / Holkkitie 5, 00880 Helsinki, kaup.osa 45, Vartiokylä

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupel-
lon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen 12.8.2021 päivä-
tyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on 
noin 44 050 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 176 miljoonaa euroa huhtikuun 2021 kustannustasossa 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antáa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon. Lisäksi jaosto esitti, että uudisrakennus 
rakennetaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen. 

Käsittely

26.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta, ettei Sari Hilden esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Sari Hilden (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)
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Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Arja Törmä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi
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§ 332
Tilojen vuokraaminen Metsolan ala-asteen käyttöön

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata 4.6.2021 päivätyn hankesuunnitel-
man mukaiset Metsolan ala-asteen osoitteeseen Kansatie 1 rakennet-
tavan toimipisteen noin 3 084 htm² laajuiset tilat siten, että 20 vuoden 
vuokra-ajalle laskettu kokonaisvuokran enimmäishinta on arvonlisäve-
rottomana 15 432 000 euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Metsolan ala-aste 15.6.2021
2 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarve

Itä-Pakilassa osoitteessa Kartanomuseontie 2 sijaitsevan noin 2 500 
htm² laajuisen Metsolan ala-asteen huonokuntoisen koulurakennuksen 
peruskorjaaminen nykymääräysten mukaiseksi on todettu kannattamat-
tomaksi. Rakennus on tarkoitus purkaa syksyn 2021 aikana.

Metsolan ala-asteen koulun toiminta siirrettiin vuonna 2020 Kartano-
museontien rakennuksesta kiireellisesti väistötiloihin. Koulu toimii tällä 
hetkellä kolmessa eri toimipisteessä: Osoitteessa Ohrahuhdantie 4 si-
jaitsevissa, aiemmin toimistokäytössä olleissa vuokratiloissa, joille on 
myönnetty määräaikainen rakennuslupa opetuskäyttöä varten vuoden 
2023 kesään asti; Itä-Pakilan toimipisteessä osoitteessa Etupellontie 6; 
ja Kartano-paviljongissa osoitteessa Kartanomuseontie 2C.
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Uudisrakennushanke on kiireellinen. Tavoitteena on, että tilat voidaan 
vuokrata ja ottaa käyttöön viimeistään elokuussa 2023. Kansantie 1:n 
tontti on kaupungin omistama koulukäyttöön kaavoitettu Y-tontti, joten 
kaavamuutosta tai poikkeamista ei tarvita. 

Hankkeen kiirehtimiseksi kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja 
yleiset alueet palvelukokonaisuuden tilat -palvelu toteuttaa korvaavan 
uudisrakennuksen vuokrahankkeena siten, että aikataulun nopeuttami-
seksi osin päällekkäisesti toteutettiin toteuttajan kilpailuttaminen kilpai-
lullisella neuvottelumenettelyllä, rakennus- ja purkulupaprosessit, toteu-
tuksen valmistelu sekä päätöksenteko. 

Tekninen johtaja on 11.6.2021 § 130 päättänyt hyväksyä arviointiryh-
män esityksen mukaisesti Metsolan ala-asteen vuokranantajan hankin-
nan kilpailutuksen voittajaksi tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein 
parhaat vertailupisteet saaneen Hoivatilat Oyj:n tarjouksen. 

Pöytäkirja 11.6.2021 § 130 

Kilpailutuksessa arviointikriteereinä olivat arkkitehtoninen ja toiminnalli-
nen laatu sekä vuokran määrä. Arviointi tehtiin kaupunkiympäristön 
toimialan rakennusvalvontapalvelun, asemakaavapalvelun ja tilat -
palvelun sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden 
yhteistyönä.

Tavoitteena on, että rakennus ja sen ulkoalueet täyttävät laatutasoltaan 
koko käyttönsä ajan pysyvälle vastaavalle rakennukselle asetetut toi-
minnalliset ja energiataloudelliset sekä kaupungin hiilineutraalisuudelle 
asetetut vaatimukset. 

Tilojen laajuus, käyttöönotto ja hankkeen aikataulu

Metsolan ala-asteen koulussa on noin 360 oppilasta vuosiluokilla 1–6. 
Koulun oppilasmäärä ei kasva vuokrahankkeen myötä. Väistötiloissa 
opiskelee tällä hetkellä 270 lasta. Väistötiloista tiloista luovutaan uudis-
hankkeen valmistuttua. Uudishankkeen myötä 360 oppilaan koulun 
toiminta keskitetään yhteen toimipaikkaan. Koulussa tulee olemaan 
henkilökuntaa noin 40 henkeä.

Uudisrakennuksen vuokratilojen huoneistoala on noin 3 084 htm². 

Tavoitteena on, että tilat ovat käytettävissä viimeistään tammikuussa 
2023. Käyttöönoton tavoiteaikataulu on tiukka. Sen edellytyksenä on 
hankkeen eteneminen sujuvasti sekä tarvittavien päätösten ja lupien 
saaminen ajallaan.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU51105200VH1_Tekninen_johtaja/Suomi/Paatos/2021/Kymp_2021-06-11_Ki_130_Pk/64E8E08F-402F-CF0F-8DDC-79FA5E700003/Metsolan_ala-aste_vuokranantajan_hankinta_voittaja.pdf
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Ulos maksettavan vuokran määrä

Vuokran määrä koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta, sekä 
toteuman mukaan määräytyvästä erästä. Pääomavuokra on 14,36 eu-
roa/htm² kuukaudessa ja ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa 2,45 eu-
roa/htm² kuukaudessa, eli yhteensä 16,81 euroa/htm² kuukaudessa. 
Arvonlisäveroton pääomavuokra on noin 44 300 euroa kuukaudessa ja 
noin 531 600 euroa vuodessa. Arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 
noin 51 800 euroa kuukaudessa ja noin 621 600 euroa vuodessa.

Lisäksi maksetaan toteuman mukaan määräytyvää vuokran osuutta, 
mikä sisältää maanvuokrasta ja kiinteistöverosta vuokranantajalle ai-
heutuvat kustannukset. Vuokrasopimuksen alkaessa arvio toteuman 
mukaan maksettavasta vuokran osasta on noin 150 000 euroa vuodes-
sa. Toteuman mukaan maksettavat vuokran osuudet maksetaan vuo-
sittain neljässä erässä tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun 
vuokran yhteydessä.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra on siten yhteensä noin 771 600 eu-
roa vuodessa, eli 20 vuoden vuokra-ajalle noin 15 432 000 euroa. Kau-
punki tulee saamaan vuokranantajalle maksettavan toteuman mukaan 
määräytyvän vuokranosuuden takaisin maanvuokratulona sekä raken-
nuksen kiinteistöverotulona.

Kaupunki tekee vuokrasopimuksen omistajayhtiö Hoivatilat Oyj:n kans-
sa. Vuokrasopimus on määräaikainen 20 vuodeksi, jonka jälkeen kau-
punki ja Hoivatilat Oyj neuvottelevat mahdollisesta jatkosta erikseen.

Ylläpitovuokra muodostuu kiinteistön kunnossapidosta ja korjaustöistä, 
kiinteistöveroista, kiinteistön vakuutuksista, jätehuollosta, lämmitys- ja 
jäähdytyskustannuksista sekä vesi- ja viemärimaksuista. Ylläpidon ja 
hankintojen ja vastuunrajat on sovittu vuokrasopimuksen liitteenä ole-
vassa vastuurajataulukossa. 

Ulos maksettavien pääoma- ja ylläpitovuokrien taso on verrattuna mui-
hin uudiskohteisiin kilpailukykyinen.

Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 2.

Tilakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Tilakustannus käyttäjälle muodostuu kaupunkiympäristön toimialan 
kiinteistön omistajalle maksamista vuokrista sekä kaupunkiympäristön 
toimialan hallinto- ja ylläpitokuluista.

Uudisrakennuksen tilakustannus koostuu pääomavuokrasta 14,36 eu-
roa/m²/kk,  ylläpitovuokrasta 2,45 euroa/m²/kk, kaupunkiympäristön 
toimialan perimästä hallintokulusta 0,50 euroa/m², kaupunkiympäristön 
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toimialan vastuulla olevista ylläpitovastuista 0,50 euroa/m²/kk, kiinteis-
töverosta 2,00 euroa/m²/kk sekä tonttivuokrasta 1,90 euroa/m²/kk.

Tilakustannukseen lisätään väistötilojen osuudesta aiheutuva kustan-
nus 0,60 euroa/m²/kk. Laskelmassa väistötilat on jyvitetty 20 vuodelle.

Tilakustannus käyttäjälle on 22,31 euroa/m² kuukaudessa eli yhteensä 
noin 68 800 euroa kuukaudessa ja noin 825 600 euroa vuodessa.

Käyttäjä vastaa itse käyttösähköstä ja käytön aikana mahdollisista vält-
tämättömistä laitteiden ja materiaalien uusinnoista sekä toiminnan 
käynnistämiskustannuksista kuten kalusteista, tarvikkeista ja varusteis-
ta sekä laitteista.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyt-
tötalousmäärärahoista.

Tilat toteuttaa uudisrakennuksena kilpailutuksen voittanut Hoivatilat 
Oyj, jolta kaupunki vuokraa hankesuunnitelman mukaiset tilat kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.6.2021 § 250 antanut hanke-
suunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lautakunta on lausunnossaan 
todennut, että hanke vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia 
tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan 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 valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikön 
1:n päällikkö allekirjoittamaan Hoivatilat Oyj:n kanssa vuokrasopimus 
sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
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1 Hankesuunnitelma Metsolan ala-aste 15.6.2021
2 Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 751

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata 4.6.2021 päivätyn hankesuunni-
telman mukaiset Metsolan ala-asteen osoitteeseen Kansatie 1 raken-
nettavan toimipisteen noin 3 084 htm² laajuiset tilat siten, että 20 vuo-
den vuokra-ajalle laskettu kokonaisvuokran enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 15 432 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 
§ 61

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle liitteenä olevan 4.6.2021 päivätyn hanke-
suunnitelman mukaisen noin 3 078 htm² laajuisen, osoitteeseen Kan-
santie 1 rakennettavan Metsolan ala-asteen toimipisteen uudisraken-
nuksen vuokraamista siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisä-
verottomana 10 608 020 euroa laskettuna 20 vuoden vuokra-ajalle eh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2021 45 (172)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
03.11.2021

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 FI02012566

dolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta 
puoltavan lausunnon.

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

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 250

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
4.6.2021 päivätystä Metsolan ala-asteen koulun hankesuunnitelmasta 
(liite 1). 

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

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. Tiloja kehitettäessä on varmistetta-
va, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.
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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.

Lautakunta muistuttaa, että koska Metsolan ala-asteen koulun uudisra-
kennus sijoittuu Solakallion koulun tontille, Solakallion koulun pysyvää 
rakennusta varten on etsittävä alueelta korvaava tontti, minkä seikan 
lautakunta toi esille tarveselvityspäätöksessään

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi
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§ 333
Laajasalon Jollaksen kartanon asemakaavan muuttaminen (nro 
12686)

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) 
korttelin 49244 tontin 3, puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, katu- ja ve-
sialueiden asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivätyn piirustuksen 
nro 12686 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein 
(muodostuu uusi kortteli 49344). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12686 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12686 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 25.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti, päivätty 10.2, täydennetty 18.5.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 9.4.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Puolustusvoimat Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
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Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Jollaksen kartanoaluet-
ta, joka sijaitsee Itä-Jollaksessa, Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa sen, että Jollaksen kartanoalueesta voi kehittyä Laajasaloon uusi 
lähiruoka- ja puutarhamatkailukohde. Kaavan muuttamista perustelee 
se, että kaava-aluetta koskevan voimassa olevan asemakaavan mu-
kainen yleisten rakennusten korttelialuemerkintä on vanhentunut.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten korttelialue 
pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle sopivaa ja virkistyskäyt-
töä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen rakennus-
ten suojelumerkinnät.

Kaavaratkaisun myötä Jollaksen kartanoalueesta muodostuu entistä 
vetovoimaisempi virkistyskohde, joka palvelee sekä paikallisia asukkai-
ta että houkuttelee myös ulkopuolisia kävijöitä.

Asemakaavan muutoksella luodaan uusia mahdollisuuksia yritystoi-
minnalle virkistysalueeksi kaavoitetun alueen yhteyteen. Jo olevien lii-
ketoimintaan osoitettujen rakennusten lisäksi, kaavassa on uusia liike-
toimintaan osoitettuja rakennuksia tai niiden laajennuksia. Tavoitteena 
on, että virkistyskäytön kautta toisiaan tukevat liiketoimintamahdolli-
suudet edesauttavat kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan har-
joittamista alueella.

Alueelle on suunniteltu liike- ja palvelutiloja sekä virkistys- ja viljelytoi-
mintaa. Uutta toimitilakerrosalaa on yhteensä 750 k-m2, josta liike-, 
toimisto- työ- ja palvelutilakerrosalaa on 290 k-m2. Alueen tehokkuus-
luku on keskimäärin e=0,01. 

Kaavaratkaisulla nykyinen yleisten alueiden (Y) korttelialue muuttuu 
merkittäviltä osin puistoalueeksi (VP/s) ja osin palveluiden korttelialu-
eeksi (P/s) sekä maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaaksi pelto- tai 
niittyalueeksi (MA).

Päätökset kaavaratkaisun pohjana
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen ja Hel-
singin vuonna 2021 lainvoiman saaneen uuden maanalaisen yleiskaa-
van (nro 12704) mukainen.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Jollaksen suunnitteluperiaatteet 
11.6.2019 ja kaavaratkaisu on myös niiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue on Jollaksen kartanon entisiä maita. Jollaksen kartano on 
maakunnallisesti ja helsinkiläisittäin merkittävä 1500-luvulta peräisin 
oleva historiallinen asuinpaikka ja 1800-luvulta peräisin oleva historial-
linen kartanomiljöö. Kartanomiljöö on säilyttänyt ominaispiirteensä ja ti-
larakenteensa hyvin, vaikkakin jotkin piirteet kuten muotopuutarha ovat 
heikentyneet hoidon puutteessa. Helsingin kaupunki omistaa alueen 
rakennukset, ja ne on pääosin vuokrattu. Alueen läpi vanhan lehmus-
kujanteen kautta kulkee keskeinen ulkoilureitti, jonka on suunniteltu 
olevan tulevaisuudessa osa Helsingin rantareittiä.

Alueella on voimassa asemakaavat vuodelta 1990 ja 2001. Kaavojen 
mukaan alue on pääosin yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla ym-
päristö on säilytettävä (Y/s) sekä vähäiseltä osin lähivirkistysaluetta 
(VL) ja uimaranta-aluetta (VV). Asemakaavassa on merkitty suojeltavia 
rakennuksia (sr-2) kolme kappaletta (päärakennus, kivimakasiini sekä 
navetta / paja).

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

 Puistoaluetta hoidetaan kulttuurihistoriallisena arvoympäristönä ja 
arvokkaana luontokohteena. Ennen muotopuutarhan ennallistamis-
ta viheralueen vuosittaiset hoitokustannukset ovat noin 60 000 eu-
roa.

 Puiston peruskorjaaminen ja muotopuutarhan ennallistaminen vaa-
tivat noin 1,5 miljoonan euron rahoituksen. Tästä 900 000 kohdistuu 
kaupungin yleisille alueille ja 600 000 tonttien alueelle ja yksityisen 
tahon järjestämään viljelytoimintaan. Muotopuutarhan ennallistami-
sen jälkeen puiston vuosittaiset hoitokustannukset ovat noin 90 000 
euroa.
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Kaavoitettavan uuden liike- ja toimitilan rakennusoikeuden arvo on kar-
keasti arvioiden noin 0,2 milj. euroa. 

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

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

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Puolustusvoimat
 Helsingin vanhusneuvosto
 Helsingin vammaisneuvosto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat alueen nykytilan arviointiin maisema-
analyysilla sekä Santahaminan ampumatoiminnan melualueeseen. 
HSY:llä ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä kaavaratkaisun ja viitesuunnitelman pohjaksi on laadittu ympäristö-
historiallinen selvitys.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat käyttötarkoitusmerkintöihin, nykyisiin rakennuk-
siin, uudisrakentamiseen, muotopuutarhan palauttamiseen, luontoar-
voihin, kartanoalueen kehittämisideoihin, tietoverkkoihin ja kaavapro-
sessiin. 

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisraken-
tamisen paikat perustuvat ympäristöhistorialliseen selvitykseen, niitty-
jen monimuotoisuus, säilyminen ja hoito on huomioitu kaavaratkaisus-
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sa, muotopuutarhan palauttamisen rajausta on tarkistettu ympäristöhis-
toriallisessa selvityksessä.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 11 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 10.2. – 11.3.2021, mistä on ilmoi-
tettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolel-
la saapui 1 kirje. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat suojelumerkintöihin, 
luontoarvoihin (erityisesti niittyjen osalta), alueen virkistyskäyttöön sekä 
kaavaprosessiin.

Myös kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat luontoarvoihin (eri-
tyisesti niittyjen osalta), alueen virkistyskäyttöön sekä kaavaprosessiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kaupunginmuseo
 Puolustusvoimat

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kulttuuriympäristöön, 
muinaisjäännösalueisiin sekä kunnallistekniikkaan. 

Puolustusvoimat ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat lausunnoissaan, 
ettei niillä ole huomautettavaa asemakaavamuutosehdotukseen. Mu-
seovirasto ilmoitti, että lausunnon antaa Helsingin kaupunginmuseo.

Lisäksi Helen Oy ilmoitti ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkosuunnitteluohjeet

Hyväksyessään kaavaehdotuksen lautakunta hyväksyi lisäksi yksimie-
leisesti seuraavan jatkosuunnittelua koskevan ohjeen: Lautakunta edel-
lyttää, että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödynnetään 
kaikki tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymisestä alu-
eella. Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, ettei sitä 
tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspalstojen 
tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen käytön 
mahdollisuudet. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutoksen nro 12686 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12686 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 25.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti, päivätty 10.2, täydennetty 18.5.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 9.4.2021

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutukset

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
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Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Puolustusvoimat Esitysteksti
Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 748

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) 
korttelin 49244 tontin 3, puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, katu- ja ve-
sialueiden asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivätyn piirustuksen 
nro 12686 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein 
(muodostuu uusi kortteli 49344). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 272
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HEL 2020-000617 T 10 03 03

Hankenumero 4387_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 18.5.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12686 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Jollas) korttelin 49244 tonttia 3, puisto-, lähivirkistys-, 
uimaranta-, katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 49344). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Lautakunta edellyttää 

 että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödynnetään kaikki 
tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymisestä alueella. 
Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, ettei sitä 
tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspalsto-
jen tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen 
käytön mahdollisuudet.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Anu Kiiskinen ja tiimipääl-
likkö Anu Kuutti. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouk-
sesta.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään esitykseen jatkosuunnitteluohje; ”Lauta-

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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kunta edellyttää että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödyn-
netään kaikki tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymises-
tä alueella. Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, ettei 
sitä tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspalsto-
jen tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen käy-
tön mahdollisuudet.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.

18.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti (maankäyttö), puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö (maisema ja luonto), puhelin: 310 38419

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

sakari.mentu(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 52

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12686 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12686
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 31/2020
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.09.2020 § 34

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Arkkitehti Leena Holmila esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Jollaksen kartanonpuisto – Jollas gårds park

(puisto)

Perustelu: Liitynnäinen, Jollaksen kartanon mukaan.

Jollaksen kartanon kuja – Jollas gårds gränd

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Jollaksen kartanon mukaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että Jollaksen kartanonpuiston kirjoitusasun 
perusteluna on käytetty aiemmin vahvistuneita Herttoniemen kartanon-
puiston ja Nordsjön kartanonpuiston nimiä (ruotsiksi Hertonäs gårds 
park ja Nordsjö gårds park).

Lisätiedot
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Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 334
Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021

HEL 2021-000034 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021.LIITE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kunnan asukkaan aloitteita kirjattiin 1.1. - 30.6.2021 välisenä aikana 14 
kappaletta. Saapuneet aloitteet ja niiden johdosta annetut vastaukset 
ovat liitteenä. Aloitteet koskevat kaupunginkansliaa. Aloitteiden tekijöille 
on toimitettu pormestarin vastaus

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla 
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa 
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloit-
teita kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle on ilmoi-
tettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvien kunnan asukkaan aloittei-
den lisäksi palautejärjestelmään saapuu myös muita aloitteita ja palaut-
teita, jotka ohjataan toimialojen vastattavaksi.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee 
esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginval-
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tuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun-
käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Käsiteltäessä hallintosäännön 26 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja kunnan jä-
senen aloitteita sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloit-
teiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sal-
lita.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021.LIITE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 747

HEL 2021-000034 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 335
Valtuutettu Mia Haglundin aloite lyhennetyn työajan kokeilusta

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehtyjen 
kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuotta-
vuutta edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia 
työajan lyhentämisellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoita-
jien parissa. (Titta Hiltunen)

Käsittely

Valtuutettu Minja Koskela ehdotti valtuutettu Mai Kivelän kannattama-
na, että esitys palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmistel-
tavaksi siten, että Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan kokeilun valmis-
telun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti pohjoismaisia 
esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn työajan kokeiluis-
ta. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki tuottaa arvion siitä, 
miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja missä työyhteisöissä ly-
hennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työhyvinvoinnin ja tuot-
tavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena tuotetaan konkreetti-
nen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmistelu tehdään yhdessä 
henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Esityksessä huoleh-
ditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja siitä, että kokeilu 
on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riippumatta. Mahdolli-
seen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti eri työtehtävissä 
olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään valmistelun jäl-
keen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen poliittinen pää-
tös.

11 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitys palautetaan ja Helsinki aloittaa lyhennetyn työajan 
kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityisesti 
pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhennetyn 
työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kaupunki 
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tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja mis-
sä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla työ-
hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena 
tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmiste-
lu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 
Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja 
siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riip-
pumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti 
eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään 
valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen 
poliittinen päätös.

Jaa-äänet: 63
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebe-
ling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Min-
na Lindgren, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarko-
maa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, 
Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 21
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa 
Gebhard, Oona Hagman, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mikael Jungner, 
Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja 
Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlin-
na, Sanna-Leena Perunka, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Titta Hiltunen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehtyjen 
kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuotta-
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vuutta edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia 
työajan lyhentämisellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoita-
jien parissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

12 äänestys

Valtuutettu Titta Hiltusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Pohjoismaissa tehty-
jen kokeilujen tulosten perusteella selvitetään, minkälaisia tuottavuutta 
edistäviä ja sairaspoissaoloja vähentäviä vaikutuksia työajan lyhentä-
misellä voisi olla Helsingissä lähi- ja perushoitajien parissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oo-
na Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalo-
vaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina 
Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, 
Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Amanda Pa-
sanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuo-
mas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Otto 
Meri

Tyhjä: 28
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi 
Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Laura Kor-
pinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niira-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, 
Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen

Poissa: 1
Björn Månsson
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Titta Hiltusen ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mia Haglund ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki ennakkoluulottomasti selvittää ja ottaa käyttöön 
kaikki tehokkaat keinot työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssä jaksami-
sen parantamiseksi. Aloitteessa esitetään, että Helsinki toteuttaa ly-
hennetyn työajan kokeilun vähintään kolmessa kaupungin yksikössä. 
Kokeilun tulee koskea kaikkia yksikön työntekijöitä.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan, henkilöstön hyvin-
vointiin.  Kaupungissa seurataan tutkimuksia työhyvinvoinnista hyvin 
aktiivisesti ja nojataan jo nyt tutkimustietoon siitä, millä keinoin voidaan 
parhaiten vaikuttaa hyvään henkilöstökokemukseen, hyvinvointiin ja 
työn tuottavuuteen. Kaupunki on edistänyt näitä asioita suunnitelmalli-
sesti ja erilaisin keinoin viime vuosien aikana. 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu monista tekijöistä, kuten 
työyhteisön toimivuudesta ja hyvästä johtamisesta, työntekijän omista 
voimavaroista, työkyvystä ja ammattitaidosta sekä terveellisistä ja tur-
vallisista työoloista. 

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä muun muassa työn ja 
muun elämän yhteensovittamiseksi ja kaupunki kehittää tätä elementtiä 
edelleen. Lähtökohtana on erilaisten joustojen tarjoaminen ja joustojen 
käytön mahdollistaminen. 

Aloitteessa esitetyssä työhyvinvoinnin kehittämisessä Helsingin kau-
pungin työhyvinvointiohjelma on keskeisessä roolissa ja siinä määritel-
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lään työhyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet neljän vuoden 
kaudelle. Nykyisellä ohjelmakaudella yhtenä kehittämisen painopistee-
nä on ollut ennakoiva työkyvyn johtaminen, jolla tuetaan henkilöstön 
työssä jaksamista. Esihenkilöiden ja HR-asiantuntijoiden työkykyjohta-
misen osaamista on vahvistettu erilaisilla koulutuksilla, lisäksi esihenki-
löitä on tuettu työkykyhaasteiden hoitamisessa tavoitteena pitkät työ-
urat kaupungin palveluksessa. 

Työhyvinvointihaasteita pyritään ennakolta vähentämään käymällä 
säännöllisiä esihenkilöiden ja työntekijöiden välisiä keskusteluja, joilla 
varmistetaan työn sujuvuus ja varhainen tuki. Esihenkilötyön tueksi on 
myös laadittu ”Kun työ ei suju” -käsikirja. Mikäli henkilöllä on työkyky-
haasteita esim. terveydestä johtuvista syistä, niin työnantajana tuemme 
työuran jatkamista erilaisin keinoin, joista yksi on työkykyrajoitteisiin 
sopiva korvaava työ. Korvaavan työn käyttöä onkin lisätty kahden edel-
lisen vuoden aikana tilanteissa, joissa henkilön työkyky on heikentynyt. 

Työnantajan toimien lisäksi jokaisen henkilön oma rooli on tärkeä työ-
hyvinvoinnista huolehtimisessa. Henkilö voi itse vaikuttaa siihen merkit-
tävästi omilla valinnoillaan. Kaupunki on tarjonnut työntekijöilleen erilai-
sia koulutuksia ja valmennuksia mm. työhyvinvointia edistävään liikun-
taan, ajan- ja stressinhallintaan. Viimeisten neljän vuoden aikana yhte-
nä painopisteenä on ollut kaupunkilaisten ja henkilöstön liikkumistottu-
mukset, tätä on edistetty kaupungin liikkumisohjelmalla. 

Kohdentamalla työhyvinvointitoimet johtamisen kehittämiseen, työyh-
teisöjen toiminnan tukemiseen ja yksilöiden hyvinvoinnin vahvistami-
seen, vaikutetaan laajasti niihin tekijöihin, jotka vahvistavat työhyvin-
voinnin kokemusta työn arjessa. Kuten aloitteessa on esitetty työhyvin-
voinnin lisääminen ja työn tuottavuuden samanaikainen parantaminen 
eivät sulje toisiaan pois. 

Mikäli aloite hyväksyttäisiin, se aiheuttaisi merkittävää kustannuspai-
netta ja edellyttäisi merkittävää lisätyövoiman hankintaa lakisääteisten 
palveluiden turvaamiseksi. Jo tällä hetkellä on työvoimapula-aloja kau-
pungin sisällä esim. sosiaali- ja terveyssektorilla ja varhaiskasvatuk-
sessa. Työajan lyhentäminen lisäisi siten ainakin hetkellisesti entises-
tään kuormitusta näille aloille ja siten vesittäisi niitä hyötyjä, joita aloit-
teella on tavoiteltu.

Mikäli kokeilun kohderyhmä olisi pieni ja kesto lyhyt, se taas tarkoittaisi, 
ettei kokeilun tuloksia saada riittävästi validoitua. Lisäksi on huomioita-
va, että kunnallisella sektorilla on työehtosopimuksessa valtaosin yksi-
tyistä sektoria huomattavasti pidemmät palkalliset vuosilomat sekä ly-
hyempi työaika. Näin ollen työhyvinvointia tuetaan jo nyt julkisella sek-
torilla erittäin hyvin. 
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Helsingin kaupunki tavoittelee koko työuran kattavaa hyvää ja laadu-
kasta työelämää. Tässä työssä joustot ja nimenomaan työaikajoustot 
ovat yksi tärkeä elementti. Edellä kuvatun selosteen perusteella ei kui-
tenkaan ole syytä ryhtyä erillisiin toimenpiteisiin aloitteen johdosta, 
vaan edistää kaupunkina edellä kuvattuja toimenpiteitä jo käynnissä 
olevien hankkeiden yhteydessä ja myös tulevaisuudessa. Olemme pa-
rasta aikaa valmistelemassa tulevalle nelivuotiskaudelle uutta työhyvin-
vointiohjelmaa v. 2022 alkaen.

Kaupunki kartoittaa valtuuston käsittelyssä olevan strategian mukaises-
ti aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan sekä monen alan korkeaan työ-
kuormitukseen. Mallia otetaan myös muiden Pohjoismaiden erilaisista 
osa-aikatyön ja työhyvinvoinnin malleista sekä selvitetään henkilöstön 
kiinnostusta ja tarpeita joustavampiin työaikajärjestelyihin.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 735

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

11.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Palautusehdotus:
Minja Koskela: Esitys palautetaan ja Helsinki aloittaa lyhennetyn työ-
ajan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityi-
sesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhenne-
tyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kau-
punki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja 
missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla 
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena 
tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmiste-
lu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. 
Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudesta ja 
siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta riip-
pumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuolisesti 
eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä tehdään 
valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä erillinen 
poliittinen päätös.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Kappaleen 13 jälkeen lisätään: 

Kaupunki kartoittaa valtuuston käsittelyssä olevan strategian mukaises-
ti aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan sekä monen alan korkeaan työ-
kuormitukseen. Mallia otetaan myös muiden Pohjoismaiden erilaisista 
osa-aikatyön ja työhyvinvoinnin malleista sekä selvitetään henkilöstön 
kiinnostusta ja tarpeita joustavampiin työaikajärjestelyihin.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan palautusehdotuksen mukaisesti. 

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 3 (1 tyhjä)
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Jenni Pajunen, Sari Sarkomaa, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemä-
ki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

04.10.2021 Pöydälle

27.09.2021 Pöydälle

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi
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§ 336
Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite lähisuhdeväkivallan sovitte-
lusta luopumiseksi Helsingissä

HEL 2021-005590 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Oona Hagman ehdotti valtuutettu Sanna-Leena Perunkan 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ke-
hittää hel.fi -verkkopalvelun väkivaltaa käsittelevään osioon 
selkeät mittarit ja seuranta niin asiantuntijoiden kuin kaupunki-
laisten nähtäville ja käyttöön.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

13 äänestys

Valtuutettu Oona Hagmanin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta kehittää hel.fi -verkkopalvelun väkivaltaa käsittelevään osioon 
selkeät mittarit ja seuranta niin asiantuntijoiden kuin kaupunkilaisten 
nähtäville ja käyttöön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 11
Mika Ebeling, Oona Hagman, Mikael Jungner, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Paju-
nen, Sanna-Leena Perunka, Mirita Saxberg

Ei-äänet: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Tyhjä: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Jussi 
Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hytti-
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nen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Em-
ma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Kor-
pinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sau-
ri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sy-
dänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Oona Hagmanin ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen aloite
2 Puitesopimus sovittelupalvelun järjestämisestä
3 Poliisihallituksen ohje
4 Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu, työryhmäraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo sekä 26 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että Helsingin kaupunki luopuu lähisuhdeväkivallan so-
vittelusta. Aloitteessa todetaan lähisuhdeväkivallan ja etenkin naisiin 
kohdistuvan väkivallan olevan Suomessa vakava ihmisoikeusongelma. 
Aloitteessa esitetään, että Helsinki luopuu sovittelusta kaiken lähisuh-
deväkivallan osalta. 
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Toimeksiantosopimus sovittelupalvelun tuottamisesta ja lainsäädäntö

Helsingin kaupunki on voitettuaan kilpailutuksen solminut valtion kans-
sa toimeksiantosopimuksen rikos- ja riita-asioiden sovittelusta Helsin-
gin kaupungin palvelualueella vuonna 2006. Sopimus on uusittu vii-
meksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskevan lain 
muutoksen yhteydessä, kaupunginhallitus 7.12 2015 § 1186 (liite 2).

Sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki on sitoutunut sovittelupal-
velun tuottajana palvelun tuottamiseen asianmukaisesti. Valtio korvaa 
palveluntuottajille sovittelupalvelun järjestämisestä syntyviä kustannuk-
sia sovittelulain 12 §:n säännöksien mukaisesti. Sopimukseen sisältyy 
ehto, että palveluntuottaja on velvollinen maksamaan valtion varoista 
maksetut korvaukset takaisin joko osaksi tai kokonaan, mikäli palvelun-
tuottaja ei ole täyttänyt toimeksiantosopimuksen mukaisia velvoitteita. 
Sovittelupalvelutuottajan velvoitteena on muun muassa asianmukaisen 
sovittelupalvelun järjestämisen lisäksi sovittelijoiden perehdyttäminen ja 
osaamisen ylläpitäminen. Sovittelutoiminnan vastuuhenkilöllä, sovitte-
lun ohjaajalla ja sovittelijoilla tulee olla sovittelulain mukainen kelpoi-
suus. Sopimus voidaan irtisanoa päättymään kalenterivuoden loppuun. 
Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanominen tulee 
tehdä kirjallisesti.

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 
(9.12.2005/1015) säätää lain soveltamisalaksi (1 §) maksuttoman pal-
velun, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdol-
lisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luotta-
muksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja 
aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä 
niiden hyvittämiseksi. Sovittelun yleisistä edellytyksistä (2 §) säädetään 
muun muassa, että osapuolten on annettava suostumus asian käsitte-
lyyn sovittelussa ja tämän yhteydessä on arvioitava, että he kykenevät 
ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. 
Myös alaikäisiltä edellytetään henkilökohtaista suostumusta. Sovitte-
lussa käsiteltävistä rikoksista säädetään, (3 §), että niiden arvioidaan 
soveltuvan soviteltaviksi, kun otetaan huomioon rikoksen laatu ja teko-
tapa, rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde sekä muut rikok-
seen liittyvät seikat kokonaisuutena. Rikoksen sovittelu edellyttää, että 
rikoksesta epäilty vahvistaa tapahtumainkulun pääasialliset tosiseikat ja 
että sovittelu on uhrin edun mukaista. Soviteltavaksi ei saa ottaa alai-
käiseen kohdistunutta rikosta, jos uhrilla on rikoksen laadun tai ikänsä 
vuoksi erityinen suojan tarve. 

Sovittelua koskevan aloitteen voi tehdä rikoksesta epäilty, rikoksen uh-
ri, poliisi- tai syyttäjäviranomainen taikka muu viranomainen. Jos rikok-
sesta epäilty tai rikoksen uhri on alaikäinen, myös hänen huoltajallaan 
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tai muulla laillisella edustajallaan on oikeus tehdä aloite sovitteluun ryh-
tymisestä. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä henkilöä koskevassa 
asiassa aloitteen sovittelusta voi tehdä myös hänen edunvalvojansa 
(13 §). Lähisuhdeväkivallan osalta rajataan kuitenkin, että vain poliisi- 
tai syyttäjäviranomaisella on oikeus tehdä aloite sovitteluun ryhtymises-
tä. Lainsäädäntö rajaa osapuolet näissä väkivaltaa sisältävissä rikok-
sissa epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rin-
nastettavaan läheiseen. Laki säätää myös sovittelun edellytyksien sel-
vittämisestä ja sovittelusta päättämisestä (15 §)jonka mukaan sovittelu-
toiminnan vastuuhenkilö päättää asian ottamisesta soviteltavaksi. Lais-
sa säädetään myös henkilöstön pätevyydestä (10 §) jonka mukaan so-
vittelutoiminnan vastuuhenkilöllä ja sovittelun ohjaajalla tulee olla teh-
tävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Sovittelu voi vaikuttaa osapuolten asemaan rikosprosessin eri vaiheis-
sa. Osapuolten välillä saavutettu sovinto voi toimia esitutkinnan rajoit-
tamisen, syyttämättä jättämisen, rangaistuksen lieventämisen tai tuo-
mitsematta jättämisen perusteena. Jos rikos on ilmeisen vähäinen, eikä 
asianomistaja esitä sovittelun jälkeen rangaistusvaatimusta, voi tutkin-
nanjohtaja päättää lopettaa tutkinnan myös virallisen syytteen alaisissa 
rikoksissa (esitutkintalaki 3 luku 9§). Jos syyttäjä nostaa syytteen, asia 
etenee tuomioistuimeen, joka päättää rangaistuksesta. Syyttäjä ja tuo-
mioistuin päättävät rangaistuksen määräämisestä tapauskohtaisesti ja 
asiakokonaisuutta tapauskohtaisesti harkiten. Sovinto voi olla peruste 
jättää tuomitsematta (rikoslaki 6 luku 12 §). Sovinto voi olla myös ran-
gaistuksen lieventämisperuste (rikoslaki 6 luku 6 §). Sovinto voi johtaa 
rangaistusasteikon lieventämiseen tai rangaistuslajin vaihtamiseen (ri-
koslaki 6 luku 8 §).

Valtakunnallisia suosituksia ja ohjeita

Lähisuhdeväkivallan sovittelun määrittelystä, linjaamisesta ja ohjaami-
sesta on käyty jo 2000-luvun alusta laajaa yhteiskunnallista keskuste-
lua. Valtakunnallisesti on linjattu muun muassa se, että vain poliisi ja 
syyttäjä voi ohjata lähisuhdeväkivaltaa sovitteluun. Väkivallan toistu-
vuuden tulkinnaksi on vakiintunut valtakunnan syyttäjänviraston sovitte-
lutyöryhmän linjaus vuodelta 2006, että väkivalta katsotaan toistuvaksi 
silloin, kun se on tullut viranomaisten tietoon riippumatta siitä, onko vä-
kivaltaa ollut osapuolten kertomana aiemmin. 

Poliisihallitus on antanut ohjeen poliisin toiminnasta perhe- ja lähisuh-
deväkivallan sekä naisiin kohdistuvan väkivallan tapauksissa (POL-
2020-28566) ajalle 1.7.2020 - 30.6.2025. Ohje linjaa, että poliisilaitok-
sissa ja poliisin yksiköissä tulee olla selkeät ohjeet ja prosessit rikosa-
sioiden sovittelusta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, voiko vä-
kivaltarikoksia sovitella. Ohjeen mukaan poliisin on osaltaan aina huo-
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lehdittava siitä, että perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä naisiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa sisältävää asiaa ei ohjata sovitteluun, jos väkivalta on 
toistuvaa. Esimerkiksi parisuhteessa pitkään jatkunut väkivalta on uhka 
uhrin turvallisuudelle parisuhteen aikana, mutta toiminta voi jatkua esi-
merkiksi parisuhteen päätyttyä erilaisina vainon muotoina ja tämä on 
usein jopa naisiin kohdistuvien henkirikosten ja perhesurmien taustalla. 
Lisäksi ohjeistetaan huomioimaan, että kaikki sovitteluun liittyvät asiat 
tulee hyväksyä täysin vapaaehtoisesti. Mikään sovittelu ei saa johtaa 
rikostutkinnan ja syytteeseenpanon keskeyttämiseen perhe- ja lähisuh-
de- eikä naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Perhe- ja lähisuhdeväkival-
tatapauksen ja naisiin kohdistuvan väkivallan tapausten esitutkinta on 
aina suoritettava loppuun asti, vaikka asia on sovittelun piirissä (liite 3).

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tammikuussa 2019 selvityksen lä-
hisuhdeväkivallan sovitteluun liittyvistä käytännöistä (liite 4). Selvitys to-
tesi, että lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelua voidaan jatkaa, mutta 
toimintaa pitää vielä kehittää ja yhtenäistää. Työryhmän tulokseen viita-
ten kesäkuussa 2019 julkaistussa hallitusohjelmassa todettiin, että so-
vittelua tulee vahvistaa, mutta lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista 
arvioidaan.

Kuten valtuustoaloitteessakin todetaan, Suomea koskevat useat kan-
sainväliset sopimukset ihmisoikeusasioissa. YK:n naisten syrjinnän 
poistamista koskeva sopimus (CEDAW) on vuodelta 1976 ja sitä laa-
jennettiin koskemaan sukupuolistunutta väkivaltaa vuonna 1992. Istan-
bulin sopimus vuodelta 2015 on Euroopan neuvoston yleissopimus 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja tor-
jumisesta. Nämä sopimukset on huomioitu muun muassa edellä maini-
tuissa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä sekä poliisin ohjees-
sa. Myös sovittelulakia laadittaessa tarkastettiin, että se on yhteensopi-
va Istanbulin sopimuksen kanssa. 

Tällä hetkellä toimii oikeusministeriön asettama työryhmä, joka kartoit-
taa sovittelun ja vaihtoehtoisten konfliktinratkaisukeinojen tilannetta ja 
toimivuutta. Yhtenä työryhmän tehtävänä on hallitusohjelman mukai-
sesti arvioida lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamista. Työryhmälle 
asetettu määräaika on keväällä 2023.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oma työryhmä, jossa on 
sovittelun erityisasiantuntijan kokoama edustus kokeneista sovittelu-
nohjaajista, päivittää parhaillaan lähisuhdeväkivallan sovittelun hyvän 
käytännön valtakunnallista mallia. Kehittämistyössä on konsultoitu 
THL:n väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymän asiantuntijoita. 

Helsingin sovittelutoiminnan menettely lähisuhdeväkivallan sovittelussa
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THL ohjaa valtakunnallisesti rikos- ja riita-asioiden sovittelua. THL on 
alun perin jo 2009 luonut lähisuhdeväkivallan sovitteluun restoratiivisen 
oikeuden arvojen ja periaatteiden sekä vallitsevan lainsäädännön ja oi-
keuskäytäntöjen mukaisen, strukturoidun hyvän käytännön mallin, jota 
se valvoo ja kehittää ja jonka mukaan sovittelut toteutetaan valtakun-
nallisesti yhdenmukaisesti. Helsingin sovittelutoiminta noudattaa toi-
minnassaan valtakunnallisia ohjeita.

Asian ohjautuessa sovitteluun on jo poliisi- tai syyttäjäviranomainen ar-
vioinut sen sovitteluun sopivuutta. Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovit-
telusta annetun lain 15 §:n mukaisesti ennen päättämistä sovittelun 
aloittamisista sovittelutoimiston tulee varmistaa, että sovittelun edelly-
tykset täyttyvät lain 2 §:n mukaisesti (vapaaehtoisuus, asianosainen 
pystyy ymmärtämään sovittelun sekä siinä tehtävien ratkaisujen merki-
tyksen ja hänelle on selvitetty hänen sovitteluun liittyvät oikeutensa ja 
asemansa sovittelussa). Tämän lisäksi sovittelutoimiston tulee arvioida, 
soveltuuko asia soviteltavaksi. Sovittelutoimistossa sovittelutoiminnan 
vastuuhenkilö päättää asian ottamisesta soviteltavaksi. Helsingin sovit-
telutoiminnassa tällä viranhaltijalla tarkoitetaan sovittelutoiminnan pääl-
likköä tai hänen sijaistaan. Osapuolet voivat peruuttaa suostumuksen-
sa sovitteluun missä vaiheessa tahansa. 

Ennen kuin sovittelutoiminnan päällikkö tekee päätöksen sovittelun 
käynnistämisestä, jokaisen sovitteluun saapuvan aloitteen selvittelee 
sovittelunohjaaja. Toimiston ammattihenkilökunta arvioi ja kartoittaa, et-
tei suostumukseen liity uhrin painostusta ja että esimerkiksi väkivalta ei 
ole ollut toistuvaa tai kohdistunut raskaana olevaan henkilöön. Toistu-
vuudessa huomioidaan mahdolliset aiemmat lähisuhdeväkivallan ri-
kosprosessit, aiemmat sovittelut samojen osapuolten välillä sekä mah-
dollinen suhteessa esiintyvän väkivallan säännönmukaisuus. Tarpeen 
vaatiessa järjestetään erillinen edellytysten selvitystapaaminen ammat-
tihenkilöstön toimesta kasvokkain toimistolla. Helsingin kaupungin so-
vittelutoiminnan lähisuhdeväkivallan prosessia käytetään laajalla määri-
telmällä ja sillä ymmärretään parisuhdeväkivallan lisäksi kaikki yksilöi-
den väliset läheiset ihmissuhteet: sisarussuhteet, entiset ja nykyiset 
puolisot, lapsien ja vanhempien suhteet sekä näihin rinnastettavat muut 
läheiset suhteet.

Edellytysten selvitysprosessin olennaisena osana on palveluohjaus. 
Helsingissä on koettu toimivaksi asiakkaan näkökulmasta kiinteä ja ma-
talan kynnyksen yhteistyö kunta- ja väkivaltatyön järjestötoimijoiden 
kesken. Yleisimmät tahot ovat Rikosuhripäivystys ja sen eri palvelut tu-
kihenkilötoiminnasta oikeudellisen avun neuvontaan, Pääkaupungin 
turvakoti ry:n väkivaltatyön yksikkö Kilpola, Miessakit ry:n Lyömätön lin-
ja, vanhusväestön väkivaltaan keskittyvä Suvanto ry, Loisto setlemen-
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tin Sopu (kunniaväkivaltatyö) ja alaikäisten asioissa lastensuojelu sekä 
nuorisotyön järjestöt kuten Aseman Lapset ry. 

Lähisuhdeväkivallan sovitteluun osallistuu aina vähintään kaksi pitkän 
lähisuhdeväkivallan sovittelun koulutuksen saanutta sovittelijaa. Sovit-
telupari tapaa osapuolet erillistapaamisissa aina ennen sovitteluistun-
toa ja ottavat uudelleen puheeksi mahdolliset tukipalvelut. Mikäli tässä 
vaiheessa ilmenee seikkoja, jotka vaikuttavat sovittelun kulkuun esi-
merkiksi vaarantamalla uhrin aseman, prosessi voidaan keskeyttää 
toimiston harkinnalla ja päätöksellä. Myös osapuolilla on oikeus kes-
keyttää prosessi missä vaiheessa tahansa.

Helsingin sovittelutoiminnan vakituisella ammattihenkilöstöllä on laki-
sääteinen soveltuva korkeakoulututkinto. THL kouluttaa jatkuvasti val-
takunnallisesti sovittelutoimiston henkilökuntaa. Vastaavasti sovittelu-
toimistoille kuuluu toimeksiantosopimuksiin perustuva velvollisuus täy-
dennyskouluttaa alueensa sovittelijoita. Helsingin sovittelutoiminta kut-
suu koolle säännöllisesti omaa lähisuhdeväkivallan sovittelun yhteistyö-
ryhmää ja sovittelun edustaja kuuluu kaupunkitasoiseen lähisuhdeväki-
vallan ehkäisytyöryhmään. Helsingin sovittelutoiminnan henkilöstöllä on 
vaadittu osaaminen ja ammatillisuuden taso ja sovittelun käytännöt 
noudattavat valtakunnallisia ohjeita.

Lopuksi

Helsingin kaupunki on järjestänyt sovittelupalvelun valtion kanssa teh-
dyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Sovittelupalvelun järjestämi-
sen taustalla on lainsäädäntö, jonka vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista 
käynnistää asiassa valtion kanssa sopimusneuvottelua. Kaupungilla ei 
ole mahdollisuutta yksipuolisesti rajata palvelun tuottamisesta jotain 
erillistä rikostyyppiä, kuten valtuustoaloitteessa esitetään. Mikäli val-
tuustoaloitteen mukaisesti kaikesta lähisuhdeväkivallan sovittelusta 
luovuttaisiin, voisi eteen tulla tilanne, jossa kaupunki rikkoo sopimusta 
tuottaa rikos- ja riita-asioiden sovittelua. Punnittavaksi tulisi, että Hel-
singin kaupunki irtisanoisi kokonaan toimeksiantosopimuksen tuottaa 
rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelua Helsingin kaupungin palvelua-
lueella. 

Mikäli Suomessa vain jollain tai joillain rikos- ja riita-asioiden palvelun-
tuottamisalueilla rajattaisiin sovittelusta kategorisesti pois joitakin rikos-
tyyppejä, se vaarantaisi kansalaisten yhdenvertaisen oikeusturvan. 
Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja palveluihin pääsy tulee toteu-
tua valtakunnallisesti. Sovittelutapaukset käsitellään rikoksen tai riidan 
tapahtuman palvelualueella, eikä palvelu ole sidottu asianosaisen koti-
paikkakuntaan. Rajoittaminen voisi johtaa siihen, että Helsingissä pal-
velua ei saisi, mutta vastaavan rikostyypin osapuolet voisivat osallistua 
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sovitteluun esimerkiksi Vantaalla. Täten Vantaalla toteutuisi laajempi 
oikeusturva, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä kansalaisen näkökul-
masta. 

Toimivalta lähisuhdeväkivallan sovittelun mahdolliseen säätämiseen on 
Suomen eduskunnalla. Edustaja Veronika Honkasalo on esittänyt kirjal-
lisen kysymyksen hallitukselle (KK 896/2020 vp) lähisuhdeväkivallan 
sovittelusta. Kirjallisessa kysymyksessä kysytään, miten hallitus aikoo 
varmistaa, että sovittelun käytöllä lähisuhdeväkivaltatapauksissa ei ris-
keerata väkivallan uhrin oikeuksien toteutumista, turvallisuutta, riittävää 
tuen saantia ja toipumista. Ministerin vastauksessa viitataan sosiaali- ja 
terveysministeriön lähisuhdeväkivallan sovittelun työryhmän raportin tu-
loksiin, meneillään olevaan oikeusministeriön työryhmään ja jatkotutki-
muksiin, joiden tuloksia odotetaan keväällä 2022. Helsingin kaupunki 
noudattaa valtakunnallisia ohjeistuksia, ja mikäli lähisuhdeväkivallan 
sovitteluun tulee nykyohjeistukseen muutoksia, ne otetaan myös Hel-
singin palvelualueella käyttöön.

Helsinki sitoutuu varmistamaan, että lähisuhdeväkivallan sovittelua to-
teutetaan kaikissa tapauksissa poliisihallituksen ohjeen (POL-2020-
28566) mukaan siten, että sovitteluun ei ohjata, jos väkivalta on toistu-
vaa. Lisäksi Helsinki vahvistaa sovittelutoiminnan henkilöstön osaamis-
ta varmistamalla, että a) jokaisessa sovitteluprosessissa on varmistettu 
sovittelun edellytysten täyttyminen väkivallan toistuvuuden osalta, ja b) 
henkilöstö huolehtii asianosaisten oikeusturvan toteutumisesta (Laki ri-
kosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu, §2) suhteessa vapaaeh-
toisuuteen sekä asianosaisten ymmärrykseen sovittelussa tehtävien 
ratkaisujen merkityksestä. Palveluntuottajana Helsinki sitoutuu kehittä-
mään omaa toimintaansa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen 
mukaisesti kehittämällä ja yhtenäistämällä toimintaa ja arvioimalla lähi-
suhdeväkivallan sovittelun jatkamisen edellytyksiä.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettujen aloite
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2 Puitesopimus sovittelupalvelun järjestämisestä
3 Poliisihallituksen ohje
4 Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu, työryhmäraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 752

HEL 2021-005590 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Helsinki sitoutuu varmistamaan, että lähisuhdeväkivallan sovittelua to-
teutetaan kaikissa tapauksissa poliisihallituksen ohjeen (POL-2020-
28566) mukaan siten, että sovitteluun ei ohjata, jos väkivalta on toistu-
vaa. Lisäksi Helsinki vahvistaa sovittelutoiminnan henkilöstön osaamis-
ta varmistamalla, että a) jokaisessa sovitteluprosessissa on varmistettu 
sovittelun edellytysten täyttyminen väkivallan toistuvuuden osalta, ja b) 
henkilöstö huolehtii asianosaisten oikeusturvan toteutumisesta (Laki ri-
kosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu, §2) suhteessa vapaaeh-
toisuuteen sekä asianosaisten ymmärrykseen sovittelussa tehtävien 
ratkaisujen merkityksestä. Palveluntuottajana Helsinki sitoutuu kehittä-
mään omaa toimintaansa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen 
mukaisesti kehittämällä ja yhtenäistämällä toimintaa ja arvioimalla lähi-
suhdeväkivallan sovittelun jatkamisen edellytyksiä.

Käsittely

25.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Helsinki sitoutuu varmistamaan, että lähisuhdeväkival-
lan sovittelua toteutetaan kaikissa tapauksissa poliisihallituksen ohjeen 
(POL-2020-28566) mukaan siten, että sovitteluun ei ohjata, jos väkival-
ta on toistuvaa. Lisäksi Helsinki vahvistaa sovittelutoiminnan henkilös-
tön osaamista varmistamalla, että a) jokaisessa sovitteluprosessissa on 
varmistettu sovittelun edellytysten täyttyminen väkivallan toistuvuuden 
osalta, ja b) henkilöstö huolehtii asianosaisten oikeusturvan toteutumi-
sesta (Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu, §2) suh-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2021 77 (172)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
03.11.2021

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 FI02012566

teessa vapaaehtoisuuteen sekä asianosaisten ymmärrykseen sovitte-
lussa tehtävien ratkaisujen merkityksestä. Palveluntuottajana Helsinki 
sitoutuu kehittämään omaa toimintaansa Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvityksen mukaisesti kehittämällä ja yhtenäistämällä toimintaa ja ar-
vioimalla lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamisen edellytyksiä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

11.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi
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§ 337
Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Erkki Karinojan ym. aloite Malmin lentokenttäalueen len-
totoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana

 valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite Helsingin uudelle meren ran-
nalle rakennettavan kadun nimeämisestä Kalastajankaduksi

 valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite skeittipuistojen kunnostuksen 
tarpeesta Helsingissä

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. aloite frisbeegolfratojen lisää-
misestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 326
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:

 Wille Rydman, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Atte Kaleva, ersättare Laura Rissanen
 Maaret Castrén, ersättare Heimo Laaksonen
 Daniel Sazonov, ersättare Seida Sohrabi
 Anniina Iskanius, ersättare Matti Niiranen
 Nina Suomalainen, ersättare Mukhtar Abib
 Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Mari Holopainen, ersättare Johanna Sydänmaa
 Osmo Soininvaara, ersättare Kati Juva
 Atte Harjanne, ersättare Jussi Chydenius
 Shawn Huff, ersättare Oula Silvennoinen
 Johanna Nuorteva, ersättare Hannu Oskala
 Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 Timo Harakka, ersättare Thomas Wallgren
 Ilkka Taipale, ersättare Nita Austero
 Erkki Tuomioja, ersättare Jenni Hjelt
 Veronika Honkasalo, ersättare Vesa Korkkula
 Mia Haglund, ersättare Ajak Majok
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen
 Mari Rantanen, ersättare Mikko Paunio
 Teija Makkonen, ersättare Marko Kettunen
 Tom Packalén, ersättare Erkki Karinoja
 Harry Harkimo, ersättare Sanna-Leena Perunka
 Joel Harkimo, ersättare Oona Hagman 

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
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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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§ 327
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Sari Sarkomaa och Pekka Sauri valdes till protokolljuste-
rare med ledamöterna Mika Raatikainen och Mika Ebeling som ersätta-
re.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sari Sarkomaa 
och Pekka Sauri till protokolljusterare med ledamöterna Mika Raatikai-
nen 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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§ 328
Stadsfullmäktiges sammanträden år 2022

HEL 2021-009559 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2022 enligt föl-
jande:

nr vecka dag kl.  
1. 3 19.1.2022 18 frågestund
2. 5 2.2.2022 18  
3. 7 16.2.2022 18 motionsbe-

handling
4. 9 2.3.2022 18 frågestund
5. 11 16.3.2022 18  
6. 13 30.3.2022 18 frågestund
7. 15 13.4.2022 18  
8. 17 27.4.2022 18 frågestund
9. 20 18.5.2022 18 motionsbe-

handling
10. 22 1.6.2022 18  
11. 24 15.6.2022 18  
12. 25 22.6.2022 16 bokslut
13. 34 24.8.2022 18  
14. 36 7.9.2022 18 frågestund
15. 38 21.9.2022 18  
16. 40 5.10.2022 18 motionsbe-

handling
17. 43 26.10.2022 18 frågestund
18. 44 2.11.2022 18  
19. 46 16.11.2022 16 budget
20. 47 23.11.2022 18 budget, mo-

tionsbehand-
ling

21. 49 7.12.2022 16  

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312
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saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

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

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

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

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

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 329
Initiativ från ungdomar januari-juni 2021

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade de initiativ som tagits av ungdomar 1.1-
30.6.2021.

Dessutom godkände stadsfullmäktige fyra hemställningsklämmar:

1 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möj-
ligheten att genomföra ett pilotprojekt för sorte-
ringssopkärl i ett valfritt avgränsat område, där 
man samlar in erfarenheter och utvecklingsidéer 
för att utvidga sorteringsmöjligheterna. Det är 
inte nödvändigt att placera sorteringssopkärl på 
sådana platser som är utmanande med tanke på 
servicetrafiken och sorteringskärlen behöver inte 
placeras lika tätt som kärlen för blandav-
fall. (Amanda Pasanen)

  
2 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möj-

ligheten för att öka skolelevernas möjligheter att 
direkt påverka maten i den egna skolan. (Björn 
Månsson)

  
3 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möj-

ligheten att förbättra skolmatens kvalitet så att 
mängden matsvinn blir så litet som möjligt. Enligt 
initiativen från ungdomarna förutsätter det mer 
önskemat. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
de vegetariska rätterna som serveras till alla en 
gång i veckan. (Sirpa Asko-Seljavaara)

  
4 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möj-

ligheten för att utveckla ungdomarnas initiativsys-
tem i tätt samarbete med ungdomsrådet, med 
fokus på att rätta till i synnerhet de problem som 
ungdomsrådet har lyft fram. (Matias Pajula)

Behandling
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Under diskussionen framställdes sex förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Björn Måns-
son föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
genomföra ett pilotprojekt för sorteringssopkärl i ett valfritt 
avgränsat område, där man samlar in erfarenheter och ut-
vecklingsidéer för att utvidga sorteringsmöjligheterna. Det är 
inte nödvändigt att placera sorteringssopkärl på sådana plat-
ser som är utmanande med tanke på servicetrafiken och sor-
teringskärlen behöver inte placeras lika tätt som kärlen för 
blandavfall.

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för 
att öka skolelevernas möjligheter att direkt påverka maten i 
den egna skolan.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Jenni 
Pajunen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att 
förbättra skolmatens kvalitet så att mängden matsvinn blir så 
litet som möjligt. Enligt initiativen från ungdomarna förutsät-
ter det mer önskemat. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
de vegetariska rätterna som serveras till alla en gång i vec-
kan.

Ledamoten Matias Pajula understödd av ledamoten Jenni Pajunen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för 
att utveckla ungdomarnas initiativsystem i tätt samarbete 
med ungdomsrådet, med fokus på att rätta till i synnerhet de 
problem som ungdomsrådet har lyft fram.

Ledamoten Marko Kettunen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog följande hemställningskläm:
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 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
allokera en del av budgeten för delaktighetsprojeket OmaSta-
di till genomförandet av initiativen från ungdomar.

Ledamoten Oona Hagman understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
utveckla ungdomslokaler också på så sätt att samarbetet med 
företagen intensifieras med målet att initiativen från ungdo-
marna får även privata medel för genomförandet av dem.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 Omröstningen

Ledamoten Amanda Pasanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
genomföra ett pilotprojekt för sorteringssopkärl i ett valfritt avgränsat 
område, där man samlar in erfarenheter och utvecklingsidéer för att ut-
vidga sorteringsmöjligheterna. Det är inte nödvändigt att placera sorte-
ringssopkärl på sådana platser som är utmanande med tanke på ser-
vicetrafiken och sorteringskärlen behöver inte placeras lika tätt som 
kärlen för blandavfall.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 75
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona 
Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni 
Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka 
Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, 
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna 
Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-
Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula 



Helsingfors stad Protokoll 19/2021 87 (172)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
03.11.2021

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 FI02012566

Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arja Karhuvaara, Laura Korpinen, Otto Meri, 
Seija Muurinen, Hannu Oskala, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto 
Rautava, Maarit Vierunen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Amanda Pasanens förslag till 
hemställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för 
att öka skolelevernas möjligheter att direkt påverka maten i den egna 
skolan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 78
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta 
Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, 
Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Koleh-
mainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Min-
ja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevan-
linna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisa-
lo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Ris-
sanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Pil-
vi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Re-
etta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri



Helsingfors stad Protokoll 19/2021 88 (172)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
03.11.2021

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 FI02012566

Blanka: 5
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Risto Rautava, Seida Sohrabi, Juhana 
Vartiainen

Frånvarande: 1
Arja Karhuvaara

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Björn Månssons förslag till hem-
ställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara förslag till hemställningskläm JA, 
motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att 
förbättra skolmatens kvalitet så att mängden matsvinn blir så litet som 
möjligt. Enligt initiativen från ungdomarna förutsätter det mer önskemat. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de vegetariska rätterna som 
serveras till alla en gång i veckan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 83
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina 
Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma 
Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkku-
la, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niska-
nen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri



Helsingfors stad Protokoll 19/2021 89 (172)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
03.11.2021

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 FI02012566

Blanka: 1
Hannu Oskala

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag 
till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ledamoten Matias Pajulas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för 
att utveckla ungdomarnas initiativsystem i tätt samarbete med ung-
domsrådet, med fokus på att rätta till i synnerhet de problem som ung-
domsrådet har lyft fram.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 82
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta 
Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, 
Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Erkki Karinoja, 
Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kol-
be, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, 
Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak 
Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Ny-
gård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarko-
maa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, 
Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiai-
nen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Blanka: 3
Jussi Halla-aho, Hannu Oskala, Mikko Paunio

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Matias Pajulas förslag till hem-
ställningskläm.

5 omröstningen
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Ledamoten Marko Kettunens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
allokera en del av budgeten för delaktighetsprojeket OmaStadi till ge-
nomförandet av initiativen från ungdomar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Mukhtar Abib, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-
Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Oona Hagman, 
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, 
Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mi-
rita Saxberg, Elina Valtonen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Nej-röster: 2
Otto Meri, Sami Muttilainen

Blanka: 51
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Eveliina Heinäluoma, Titta Hil-
tunen, Jenni Hjelt, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppi-
la, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa 
Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, 
Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni 
Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, 
Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Marko Kettunens förslag till 
hemställningskläm.

6 omröstningen

Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
utveckla ungdomslokaler också på så sätt att samarbetet med företa-
gen intensifieras med målet att initiativen från ungdomarna får även 
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privata medel för genomförandet av dem.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogo-
moloff, Mika Ebeling, Oona Hagman, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, 
Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, 
Sari Sarkomaa, Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Elina Valtonen, Maarit 
Vierunen

Nej-röster: 6
Pentti Arajärvi, Titta Hiltunen, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Sami Muttilai-
nen, Thomas Wallgren

Blanka: 49
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydeni-
us, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eve-
liina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvi-
nen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, 
Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak 
Majok, Petra Malin, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisa-
lo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sin-
nemäki, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reet-
ta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Oona Hagmans förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Med initiativ från ungdomar avses initiativ som helsingforsungdomar i 
åldern 13–17 år har tagit i frågor som gäller stadens verksamhet. Syftet 
med rätten för ungdomar att komma med initiativ är att uppmuntra dem 
att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Initiativen ger samtidigt 
stadens sektorer information om ungdomarnas förhoppningar och mål.

Initiativsystemet för helsingforsungdomar har tagits i bruk år 2015 och 
det är en både nationellt och internationellt unik modell. Initiativsyste-
met för ungdomar har byggts i enlighet med kommuninvånares initiativ-
rätt men genom att beakta ungdomarnas specialbehov och demokrati-
fostrans möjligheter.

Initiativ görs via webbplatsen Nuorten Helsinki. Initiativet kan göras 
även per e-post eller på något annat sätt genom att leverera det i skrift-
lig form till stadens registratorskontor. Initiativen besvaras av antingen 
borgmästaren eller biträdande borgmästare för den sektorn vars verk-
samhet initiativet handlar om. Svar till initiativen bereds i form av sam-
arbete mellan sakkunniga inom stadskansliet och sektorerna. Kultur- 
och fritidssektorns ungdomstjänster koordinerar initiativssystemet och 
publicerar initiativ samt svaren till dem på webbplatsen Nuorten Helsin-
ki.

Enligt 26 kap. 3 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger 
om året underrätta fullmäktige om initiativen från ungdomar och om de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Stadsstyrelsen 
ska samtidigt förmedla ett utlåtande i saken från ungdomsrådet. Beslut 
om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hem-
ställningsklämmar. När fullmäktige behandlar initiativ från ungdomar, 
har tre medlemmar valda av ungdomsrådet närvaro- och yttranderätt 
vid sammanträdet med stöd av 29 kap. 7 § i förvaltningsstadgan.

Under tiden mellan januari och juni 2021 har ungdomar kommit med to-
talt 17 initiativ. Initiativen är indelade enligt verksamheten inom stads-
miljösektorn (7), fostrans- och utbildningssektorn (4), kultur- och fritids-
sektorn (3), social- och hälsovårdssektorn (1) och stadskansliet (2). 
Sammanställningen i bilaga 1 innehåller både initiativen och borgmäs-
tarens eller biträdande borgmästarnas svar. Ungdomsrådets utlåtande 
om initiativen finns som bilaga 2.

Initiativsystemet för ungdomar är en del av en mer omfattande helhet 
för ungdomarnas deltagande. En central princip är de mångsidiga sät-
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ten att påverka. Staden möjliggör olika sätt att delta och påverka som 
barn och unga kan lätt ta tag i. Syftet med Helsingfors delaktighetspro-
gram för barn och unga är att varje barn och ungdom upplever delak-
tighet och tror på sina möjligheter att påverka och att barnens och ung-
as röst hörs mångsidigt i staden. Inom stadens alla sektorer utvecklas 
det sätt för att lyssna på barn och unga.

Hur ungdomarnas påverkansmöjligheter uppfylls utvärderades i revi-
sionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020. I den gavs det åt-
gärdsrekommendationer för ungdomarnas initiativsystem och utveck-
ling av det. Enligt åtgärdsrekommendationerna stärkte kultur- och fri-
tidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn sitt samarbete i att fö-
ra möjligheten att påverka in som en konkret del av skolornas och läro-
anstaltens verksamhet och utbildning. Stadskansliet säkerställer till-
sammans med sektorerna att man är i kontakt med den som kom med 
initiativet när svaret bereds.

En utveckling av initiativsystemet är på gång som bäst inom kultur- och 
fritidssektorn. Projektet servicedesign som gäller initiativen har genom-
förts i början av 2021. Med hjälp av projektet skapades en helhetsbild 
av nuläget för initiativsystemet och dess roll i i den helhet som gäller 
ungdomarnas delaktighet, och skapades riktlinjer för systemets utveck-
ling. I enlighet med rekommendationer i utvärderingsberättelsen är syf-
tet att lätta upp initiativsprocessen. Initiativen har övergått till den nya 
webbplatsen Ungdomarnas Helsingfors som  bättre än tidigare kopplar 
samman initiativen med ungdomstjänsterna och helheten för delaktig-
het. Utvecklingsarbetet fortsätter mellan stadskansliet, kultur- och fri-
tidssektorn samt fostrans- och utbildningssektorn.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Koonti nuorten tekemistä aloitteista ja annetuista vastauksista
2 Nuorisoneuvoston lausunto nuorten aloitteista

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 733

HEL 2021-000036 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 
1.1.−30.6.2021.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 330
Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Kallion 
lukios skolhus

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset i projektplanen för om-
byggnad av Kallion lukios skolhus höjs med 3 900 000 euro exklusive 
mervärdesskatt, så att de sammanlagda kostnaderna för projektet upp-
går till högst cirka 17 129 000 euro exklusive mervärdesskatt på den 
kostnadsnivå som rådde i december 2019.

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pirkko Ruoho-
nen-Lerner föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut om det är möjligt 
att identifiera varför man inte har kunnat beakta alla kostnader 
i projektplaneringen på så sätt att behovet för mer- och änd-
ringsarbeten skulle vara så litet som möjligt, samt om det är 
möjligt att utnyttja denna information i kommande byggprojekt 
för att kostnaderna framöver kunde hållas inom ramarna för 
kostnadskalkylen.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ledamoten Laura Korpinens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut om det är möj-
ligt att identifiera varför man inte har kunnat beakta alla kostnader i pro-
jektplaneringen på så sätt att behovet för mer- och ändringsarbeten 
skulle vara så litet som möjligt, samt om det är möjligt att utnyttja denna 
information i kommande byggprojekt för att kostnaderna framöver kun-
de hållas inom ramarna för kostnadskalkylen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 18
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Mi-
kael Jungner, Erkki Karinoja, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpi-
nen, Otto Meri, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, 
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Mikko Paunio, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner, Mirita Saxberg

Nej-röster: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, 
Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Hannu Oskala, Risto Rautava, Sari 
Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pilvi Torsti, Ozan Yanar

Blanka: 54
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Nora Grotenfelt, 
Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Minja Ko-
skela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, 
Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni 
Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen

Frånvarande: 1
Oona Hagman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Laura Korpinens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 13.6.2018 § 180 projektplanen för ombygg-
nad av Kallion lukios skolhus så att de sammanlagda kostnaderna för 
projektet uppgår till högst 12 270 000 på den kostnadsnivå som rådde i 
september 2017. Projektplanen gällde en omfattande funktionell och 
teknisk ombyggnad och utbyggnad.

Ombyggnaden innebar bland annat iståndsättande av fasaden och 
fönster. Dessutom förbättrades byggnadens akustik, lokalernas funk-
tionella förbindelser och tillgängligheten. I lokalerna byggdes lösningar 
som följer nya lärmiljöer och bidrar till digitaliseringen. De hustekniska 
systemen utvidgades och förbättrades så att de motsvarar de nuvaran-
de föreskrifterna.

I projektplanen ingick en utvidgning av huset mot gården med en ut-
byggnad på 264 m² bruttoyta, vilket är en teknisk lösning som ökar an-
vändningstryggheten (ett sektionerat utrymningstrapphus samt ett ven-
tilationsmaskinrum i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller). Utbyggnaden har planerats i samarbete mellan Helsingfors 
stadsmuseum samt byggnadstillsynstjänsten och detaljplanläggnings-
tjänsten inom stadsmiljösektorn.

Kostnadsändringarna och grunderna för dessa

Planeringslösningar som förslogs av byggprojekterare och stadens ex-
perter baserar sig på undersökningar och utredningar som utfördes i 
projektplaneringsfasen. På grund av den stora mängden eftersatt un-
derhåll i stadens servicebyggnader är det utmanande att sätta och be-
stämma maximipriset särskilt på ombyggnadsprojekt för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, eftersom det stora antalet projekt innebär att pro-
jektens budgetramar och de reserveringar för mer- och ändringsarbete 
som grundar sig på utredningar och analyser måste följas noggrant.

Totalentreprenaden för ombyggnad av Kallion lukios skolhus konkur-
rensutsattes i december 2019. I anbudsförfarandet kom inga anbud. 
Byggherretjänsten inom servicehelheten byggnader och allmänna om-
råden vid stadsmiljösektorn inleddes efter det en konkurrenspräglad di-
alog i enlighet med upphandlingslagen med Peab Oy för att påskynda 
projektet, eftersom Kallion lukios verksamhet redan har flyttat till tillfälli-
ga lokaler på grund av den planerade ombyggnaden.

Den konkurrenspräglade dialogen resulterade i att huvudentreprenören 
Peab Oy gav ett anbud inom ramen för maximipriset i projektplanen 
som stadsfullmäktige har godkänt, men utan höjning av den behövliga 
reserveringarna för mer- och ändringsarbeten. Utifrån de preliminära 
förhandlingarna som huvudentreprenören gick om sina underentrepre-
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nader visade det sig att reserveringarna för mer- och ändringsarbeten 
är otillräckliga.

Dessutom beställdes en iståndsättning av fönstren som en separat ent-
reprenad och vilket ledde till att man var tvungen att höja andelen som 
reserverades för det. Det är utmanande att kombinera skyddsmålen 
och de energiekonomiska målen i en iståndsättning av fönstren i vär-
debyggnader. Andelen som bestäms för dem i motsvarande kostnads-
beräkningar för kommande projekt ska i fortsättningen höjas konse-
kvent.

Eftersom Kallion lukios verksamhet redan har flyttat till tillfälliga lokaler 
på Lärkträdsvägen var byggnaden tom. Det stod klart att en ombygg-
nad är nödvändig och därför fattade stadsmiljösektorns byggherretjänst 
ett beslut om att inleda ombyggnadsprojektet, även om att man visste 
att rivningen i inledningsfasen kan förutsätta höjningar i reserveringar-
na för mer- och ändringsarbeten, och vilket i sin tur också leder till att 
hela projektets tidigare bestämda maximipris antagligen måste höjas.

Huvudentreprenören och byggprojekterarna bedömde att det i projekt-
planeringsfasen är motiverat att bland annat förnya de delar av ytterta-
ket genom målning för vilka det fanns planer på iståndsättning. I pro-
jektplanen föreslog man utifrån utredningar inte att de gamla fyllnader-
na i mellanbjälklagen byts ut, men på basis av diskussioner med huvu-
dentreprenören har man fattat beslut om att fyllnaderna tas ut i stor om-
fattning och att andelen tilläggs till reserveringar för mer- och ändrings-
arbeten. Dessutom beräknade man i projektplaneringsfasen att den 
återstående livscykeln av byggnadens nuvarande värmenät är så pass 
lång, att en ombyggnad av nätet inte hade beaktats. I huvudsak grun-
dar sig sådana bedömningar på rörsystemets skick och oftast förutsätts 
det endast att ventiler byts ut. Enligt entreprenörens bedömning är det 
ändå genomförandetekniskt motiverat att förnya det asbestisolerade 
nätet som har byggts in i massivtegelkonstruktionen med en rörslits.

Utgående från det som nämns ovan är det motiverat att höja reserve-
ringarna för mer- och ändringsarbeten från >10 procent till cirka 20 
procent, så att byggarbetet kan färdigställas riskfritt. Genom en höjning 
av projektets maximipris förbereder man sig på de risker som beskrivs 
ovan och som har observerats tillsammans med huvudentreprenören. 
Dessutom säkerställs bland annat byggnadens hälsosamhet och sä-
kerhet.

Nedan finns en förteckning över de mest väsentliga mer- och ändrings-
arbeten som man har varit tvungen att göra:
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 Utbyte av konstruktioner i bjälklaget och delar av yttertaket som en-
ligt planen skulle iståndsättas genom målning. Inverkan cirka 500 
000 euro.

 Ökade rivningsarbeten på mellanbjälklagskonstruktioner. Inverkan 
cirka 300 000 euro.

 Ökade rivningsarbeten i konstruktioner med skadliga ämnen. Inver-
kan cirka 500 000 euro.

 Upprivning av betongplattor på innergården och ökade schaktning-
sarbeten. Inverkan cirka 120 000 euro.

 Ökade rivningsarbeten av kökets tak och mellanbjälklag på fjärde 
våningen. Inverkan cirka 150 000 euro.

 Tilläggsstöd som krävs på femte våningen och i trapporna. Inverkan 
cirka 100 000 euro.

 Ökade tätningsarbeten av fönster. Inverkan cirka 250 000 euro.
 Ökade tilläggskostnader av att projekttiden förlängs. Inverkan cirka 

350 000 euro.
 Utvidgning av arkitektplaneringen på grund av omfattande tillägg-

sarbeten. Inverkan cirka 300 000 euro.
 Utvidgning av konstruktionsplaneringen på grund av omfattande til-

läggsarbeten. Inverkan cirka 100 000 euro.
 Byggherreverksamheten och tillsyn har utvidgats på grund av stora 

tilläggsarbeten. Inverkan cirka 100 000 euro.

Byggkostnader för och finansiering av projektet

Projektets godkända maximipris exklusive mervärdesskatt var vid tid-
punkten för beställningen 12 270 000 euro i kostnadsnivån för septem-
ber 2017. Efter maximiprisets höjning är projektets totalkostnader högst 
17 128 594 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för decem-
ber 2019.

Det indexkorrigerade maximipriset i enlighet med projektplanen är 
13 228 594 euro i nivån för december 2019. Höjningen av maximipriset 
är 3 900 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Höjningen av maximipriset finansieras med anslagsreserveringar som 
har blivit över från andra projekt inom ramen för byggnadsprogrammet 
för husbyggnadsprojekt.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 24.8.2021 §282 
tillstyrkt höjningen av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av 
Kallion lukios skolhus. Utlåtandet finns i sin helhet i ärendets beslutshi-
storia.
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Befogenheter

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kustannusarvio UKA 11.2.2021 Kallion lukion perusparannus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 749

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kallion lukion perusparannuksen han-
kesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 3 900 000 eurolla arvon-
lisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on noin 
17 129 000 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa.

04.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 282

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Kallion lu-
kion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korotta-
misesta 3 900 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteen-
sä 17 128 594 euroa maaliskuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön 
toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä 
aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 320 000 euroa) kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voi-
daan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta mu-
istuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset (n. 1 387 561 eu-
roa) tulee huomioida toimialan talousarviossa.

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

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

Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.04.2021 
§ 33

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kallion lukion perusparannuksen hankesu-
unnitelman enimmäishinnan korottamista 3 900 000 eurolla arvonlisä-
verottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on 
17 128 594 euroa arvonlisäverottomana joulukuun 2019 kustannusta-
sossa. Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala 
antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

08.03.2018 Ehdotuksen mukaan
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Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867
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Stadsfullmäktige 13.06.2018 § 180

HEL 2018-001823 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ombyggnad och utbygg-
nad av Kallion lukios skolhus, daterad 20.12.2017, enligt vilken projek-
tet omfattar högst 4 378 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet 
uppgår till högst 12 270 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån 
för september 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stf. stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 331
Projektplan för Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kasåkern

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för ett projektet för offentlig-
privat samverkan vid Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kaså-
kern, daterad 12.8.2021, så att projektet omfattar cirka 44 050 m² brut-
toyta och maximipriset för byggkostnaderna exklusive mervärdesskatt 
uppgår till 176 000 000 euro i kostnadsnivån för april 2021, samt så att 
nybyggnaden kommer i Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsing-
fors ägo och att bolagets aktiestock för nybyggnad antecknas i Helsing-
fors stads ägo.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektpla-
nen för campus i Kasåkern att man reder ut möjligheten att 
tillfälligt ta i bruk lokaler och fastigheter som läroanstalten 
inte längre behöver för kultur, idrott och småföretagare. 
(Sami Muttilainen)

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning utgående från 
att man kan hitta tillfälliga lokaler för övningskörning och träning av for-
donsservice på en annan plats än Malms flygfält.

8 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning så 
att man kan hitta tillfälliga lokaler för övningskörning och träning av for-
donsservice på en annan plats än Malms flygfält.

Ja-röster: 75
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa 
Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja 
Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, 
Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, 
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Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, 
Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, 
Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria 
Ohisalo, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura 
Rissanen, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Re-
etta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Pia Kop-
ra, Laura Korpinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Pirkko Ruohonen-
Lerner

Blanka: 1
Marko Kettunen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Under diskussionen framställdes två förslag till hemställningsklämmar.

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Sami Muttilainen fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för 
att inte automatiskt avstå från nuvarande lokaler då en ny 
byggnad blir klar, utan att man följer med situationen och 
nybyggets funktionalitet.

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Vesa Korkkula 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projektpla-
nen för campus i Kasåkern att man reder ut möjligheten att 
tillfälligt ta i bruk lokaler och fastigheter som läroanstalten 
inte längre behöver för kultur, idrott och småföretagare. 
(Sami Muttilainen)

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
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9 omröstningen

Ledamoten Petra Malins hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten för 
att inte automatiskt avstå från nuvarande lokaler då en ny byggnad blir 
klar, utan att man följer med situationen och nybyggets funktionalitet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 19
Paavo Arhinmäki, Titta Hiltunen, Nuutti Hyttinen, Erkki Karinoja, Elina 
Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Laura Korpinen, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilai-
nen, Tuomas Nevanlinna, Mikko Paunio, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 14
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Fatim Diarra, Marko Kettunen, 
Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Otto Meri, Hannu Oskala, Matias Pajula, 
Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari 
Sarkomaa

Blanka: 52
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Eveliina 
Heinäluoma, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, 
Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Nii-
ranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Jenni Paju-
nen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Mar-
cus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Lea Saukkonen, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Sei-
da Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petra Malins förslag till 
hemställningskläm.

10 omröstningen

Ledamoten Sami Muttilainens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av projekt-
planen för campus i Kasåkern att man reder ut möjligheten att tillfälligt 
ta i bruk lokaler och fastigheter som läroanstalten inte längre behöver 
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för kultur, idrott och småföretagare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Nita Austero, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Oona 
Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalovaa-
ra, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina Kaup-
pila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laakso-
nen, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuo-
mas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Amanda Pasanen, Ter-
hi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanha-
nen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Otto Meri, Hannu Oskala

Blanka: 31
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-
Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sande-
lin, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja 
Karhuvaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Sini Korpinen, Seija Muu-
rinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård-
Peltola, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikai-
nen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, 
Lea Saukkonen, Maarit Vierunen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sami Muttilainens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto 12082021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Projektplanen gäller läroanstalten som förverkligas i form av en ny-
byggnad på Stadin ammatti- ja aikuisopistos campus i Kasåkern, på 
adressen Pluggränden 3/Holkvägen 5. När nybyggnaden blir färdig är 
det möjligt att avstå från lokalerna i Vallgård, Botby, Hertonäs och 
Mellungsby i enlighet med planen för lokalanvändningen. Det är me-
ningen att nybyggnaden tas i bruk i januari 2026.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände behovsutredningen 
15.6.2021 och gav 21.9.2021 ett utlåtande där den tillstyrker projektet.

En projektplan daterad 12.8.2021 har utarbetats i samarbete mellan 
stadsmiljösektorn och fostrans- och utbildningssektorn.

Projektet genomförs i form av ett OPS-projekt så att den som genomför 
projektet (serviceproducenten) svarar för rivningen av de gamla bygg-
naderna, planeringen av campus, byggandet och underhållet under de 
följande 20 åren. Serviceproducenten väljs genom ett förfarande med 
konkurrenspräglad dialog och en del av objektets planeringsarbete ut-
förs under dialogfasen. Tävlingens resultat klarnar i början av år 2020.

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

Föredragandens motiveringar

Projektets behövlighet

På byggplatsen för nybyggnadsprojektet finns för närvarande Stadin 
ammatti- ja aikuisopistos verksamhetsställe för logistikbranschen i 
Kasåkern.

Stadin ammatti- ja aikuisopistos nuvarande lokaler i Botby, Hertonäs 
och Mellungsby är i dåligt skick, de är inte längre tillräckliga med tanke 
på det växande servicebehovet och de motsvarar inte undervisningens 
funktionella mål. Lokalerna som man avstår från i samband med ny-
byggnadsprojektet används för tillfället av cirka 3 430 studerande. När 
utbildningen koncentreras till ett mindre antal lokaler blir verksamheten 
effektivare och mångsidigare, användningen av lokalerna flexiblare, 
medan investerings- och användningskostnaderna minskar.

Man har beaktat hela Stadin ammatti- ja aikuisopistos långsiktiga ut-
veckling vid planeringen av de nya lokalernas omfattning. Projektet 



Helsingfors stad Protokoll 19/2021 108 (172)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
03.11.2021

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 FI02012566

motsvarar den lokalanvändningsplan som 2018 utarbetades för Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto för åren 2018–2028. Enligt utredningarna som 
tagits fram för planen är det både funktionellt och ekonomiskt lönsamt 
att bygga campus i Kasåkern i större omfattning än i den tidigare god-
kända behovsutredningen.

De nya lokalerna på campus planeras för cirka 3 000 närvarande stu-
derande. Det totala antalet studerande är cirka 4 500, varav cirka en 
tredjedel deltar i utbildning som ordnas på en arbetsplats eller annars 
utanför läroanstalten. Lokalerna erbjuder studerandena en pedagogiskt 
mångsidig inlärningsmiljö för utbildning som förbereder dem för yrkesli-
vet. Den yrkesinriktade utbildningen omfattar yrkesinriktade grundexa-
men, yrkes- och specialexamen, men också bland annat läroavtalsut-
bildning och förberedande utbildning. Kontinuerlig elevansökan och in-
dividuellt avancemang i studierna förutsätter en ny pedagogisk modell, 
som grundar sig på större lärgemenskaper. Placeringen av lokalerna 
stöder omfattande studievägar som följer den pedagogiska verksam-
hetsmodellen. Lokalerna gör det möjligt med samarbete mellan olika 
aktörer genom att stöda individuella studievägar och erbjuda ett före-
tagarmässigt sätt att växa in i yrket.

I lokalerna som byggs är det möjligt att flexibelt ordna undervisning 
med beaktande av de föränderliga behoven inom den yrkesinriktade 
utbildningen. En flexibel användning av lokalerna har beaktats i dimen-
sioneringen av lokalerna. Tack vare de flexibla lokallösningarna kan 
data- och kunskapsverkstäder fungera som en aktiv del av miljön och 
campus- och företagssamarbetet. Studiemiljöerna på gårdarna görs 
trygga och enkla att övervaka. I planeringen beaktas att lokalerna ock-
så ska kunna användas av kommuninvånarna. 

De följande av Stadin ammatti- ja aikuisopistos examina placeras på 
campus: maskin- och produktionsteknik, data- och kommunikationstek-
nik, el- och automatiseringsbranschen, träindustri, lantmäteribran-
schen, teknisk planering, renlighets- och fastighetsservicebranschen, 
ytbehandlingsbranschen, säkerhetsbranschen, logistik och en del av 
social- och hälsovården. På campus placeras dessutom utbildningar 
och tjänster som hänför sig till utbildning som handleder för examens-
utbildning (Hux), verkstadsverksamhet för unga och kunskapscentrets 
utbildningar för invandrare. I lokalerna ordnas också yrkes- och specia-
lyrkesexamensutbildningar samt kortkurser för vuxna.

Projektets läge

Campus i Kasåkern ligger i Botbyområdet på Pluggränden 3/Holkvägen 
5, där en del av funktionerna som placeras på nya campus finns för till-
fället. Dessutom ersätter det de nuvarande lokalerna på Sturegatan 
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18–20 och 22, Nilsiägatan 3 och 6, Vuokkiniemigatan 30, Abraham 
Wetters väg 4 och Elimägatan 23.

Behovet av fostrans- och utbildningstjänster samt platsernas tillräcklig-
het följs regelbundet upp på områdes- och stadsnivå. Stadin ammatti- 
ja aikuisopisto erbjuder yrkesutbildning på stadsnivå inom flera olika 
branscher. Yrkesutbildningen är en service på stadsnivå som omfattar 
samarbete med företag, högskolor och det omgivande samhället.

Den befintliga lokalkapaciteten och kapaciteten som är under byggnad 
har beaktats i planeringen av lokalnätet. I verksamhetsställets omfatt-
ning har man beaktat hela Stadin ammatti- ja aikuisopistos långsiktiga 
utveckling: befolkningsprognosen, bostads- och affärsbyggandet och 
trafikarrangemangen. Projektet är förenligt med Stadin ammatti- ja 
aikuisopistos plan för lokalanvändningen 2018–2028, i vilken det fö-
reslås att man avstår från 11 verksamhetsställen och bygger två nya 
verksamhetsställen. Av verksamhetsställena som man avstår från är 
åtta hyreslokaler och tre egna lokaler.

I planen för lokalanvändningen föreslås att Kasåkerns verksamhetsstäl-
le byggs i större omfattning än i de tidigare planerna, och att de tidigare 
planerna justeras så att de stämmer överens med planen för lokalan-
vändningen, samt att det nya verksamhetsstället i Kvarnbäcken byggs 
bredvid Metropolias campus i enlighet med stadsstrategin 2017–2021. 
Stadsfullmäktige godkände 9.12.2020 (§ 357) projektplan för Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto i Kvarnbäckens campus.

Modell för offentlig-privat samverkan

I projektet  genomförs arkitektur av hög klass Byggandets höga stan-
dard skapar en stark identitet och profil för stadsdelen. Syftet i enlighet 
med Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 är att förbättra kvaliteten på 
fastighetsbeståndet, att förbättra hanteringen av kvalitetsrisker bland 
annat med offentlig-privat samverkan och att minska problemen med 
inomhusluften  Ett mål är dessutom att främja lokaleffektiviteten och 
den hållbara utvecklingen.

Campus i Kasåkern är stadens femte projekt som byggs enligt model-
len för offentlig-privat samverkan. Den som genomför projektet (ser-
viceproducenten) svarar för rivningen av de gamla byggnaderna, pla-
neringen av campus, byggandet och underhållet under de följande 20 
åren.

I ett OPS-projekt ansvarar serviceproducenten för uppfyllelsen av ob-
jektets användbarhetskriterier under en serviceperiod på 20 år och för 
det överenskomna överlåtelseskicket då avtalsperioden löper ut. Ser-
viceproducenten väljs genom ett förfarande med konkurrenspräglad di-
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alog och en del av objektets planeringsarbete utförs under dialogen. 
Serviceproducenten planerar och omsätter i praktiken lösningar med 
vilka objektets användbarhet garanteras på ett kostnadseffektivt sätt i 
enlighet med de fastställda målsättningarna. Serviceproducenten sva-
rar för att objektets kondition, förhållanden och tekniska restvärde är 
förenliga med serviceavtalet under den 20 år långa serviceperioden 
och vid dess slut.

Med projektmodellen flyttar man över risker på serviceproducentens 
ansvar. Ansvaret omfattar de tekniska riskerna som hänför sig till pla-
nering, byggande och underhåll, inklusive omständighetsrelaterade ris-
ker, såsom eventuella inneluftsproblem. Fördelarna med modellen för 
offentlig-privat samverkan grundar sig till en stor del på en effektiv risk-
hantering och en ändamålsenlig överföring av ansvaren. I projektet för 
offentlig-privat samverkan fastställs ett exakt skick för byggnaden, där 
objektet efter serviceperioden överlåts till beställaren och där byggna-
dens skick motsvarar cirka 85 procent av en ny byggnads skick. Det 
beror på att byggnaden ska underhållas fortlöpande och på underhålls-
planen (långsiktig plan) som sträcker sig över 20 år.

Val av serviceproducent för projektet för offentlig-privat samverkan

Serviceproducenten väljs genom konkurrenspräglad dialog där bestäl-
laren väljer ut anbudsgivare till projektets underhandlingsfas bland de 
kandidater som uppfyller minimikraven. Efter underhandlingsfasen 
lämnar anbudsgivarna in de slutliga anbuden i januari 2022.

Anbuden poängsätts enligt det bästa förhållandet mellan pris och kvali-
tet, där kvalitet ges vikten 40 % och priset vikten 60 %. Huvudpunkter-
na i jämförelsekriterierna består av en evaluering av planeringslösning-
en (funktionalitet, arkitektoniska lösningar, anpassning till miljön och 
perspektivet livscykel och hållbar utveckling) samt en evaluering av ge-
nomförandet (planering och byggande, underhåll och service samt un-
derhållsplan).

Nuvärdet av anbudspriset för det bästa anbudet i anbudstävlingen jäm-
förs med det kostnadsförslag som staden utarbetat (nuvärdet av jämfö-
relsepriset). Vid denna granskning av jämförelseprisets nuvärde beak-
tas alla priskomponenter i prisanbudet för projektet för offentlig-privat 
samverkan (entreprenadpris, fastighetstjänster, städning, kalkylerade 
energikostnader samt underhållsåtgärder) samt de uppskattade förvän-
tade kostnaderna för de risker som projektet medför för staden. Pri-
sjämförelsen görs med hjälp av nuvärdesmetoden. Om det bästa an-
budet inte kan anses godtagbart i förhållande till jämförelseprisets 
nuvärde som staden har räknat ut, kan staden avbryta upphandlingen.

Projektets omfattning
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Enligt det målinriktade lokalprogrammet är nyttoytan 29 970 m². Projek-
tets totala omfattning är cirka 44 050 m² bruttoyta (effektivitet cirka 
1,47) och 39 380 m² lägenhetsyta. Den totala omfattningen och lägen-
hetsytan är kalkylmässiga uppskattningar som har härletts från det mål-
inriktade lokalprogrammet och de kommer att preciseras enligt den 
slutliga planen.

Underhållskostnader

Serviceproducenten för projektet för offentlig-privat samverkan ansva-
rar för byggnadens underhåll under en serviceperiod på 20 år. Under-
hållet omfattar manageringen, fastighetsunderhållet, underhållet av om-
rådena utomhus, uppvärmningen och städningen. Kostnaden för un-
derhållet är uppskattningsvis cirka 3 459 139 euro per år. Den under-
hållskostnad som betalas till serviceproducenten täcks av den under-
hållshyra som betalas av användaren.

I avtalet ingår också de nödvändiga PTS-investeringarna, vars prelimi-
nära totalkostnadskalkyl för 20 år i prisnivån vid anbudstidpunkten är 9 
829 000 euro (bunden till byggnadskostnadsindex). De PTS-
investeringar som har betalas till serviceproducenten täcks av andelen 
av den kapitalhyra som betalas av användaren.

Kostnader för att använda lokalerna

En preliminär uppskattning av den totala hyran för byggnaden, beräk-
nad på basis av maximipriset för projektets investeringskostnader, är 1 
258 979 euro i månaden, det vill säga 15 107 748 euro per år. Må-
nadshyran är 31,97 euro/m², och den består av en kapitalhyra på cirka 
24,15 euro/m², en underhållshyra på cirka 7,32 euro/m² och stadsmiljö-
sektorns förvaltningskostnader på 0,5 euro/m². Grunden för hyran är 39 
380 m² lägenhetsyta.

Den slutliga hyran beräknas på basis av de verkliga kostnaderna när 
projektet har blivit färdigt. Utifrån fastighetsstrategin (stadsstyrelsen 
22.6.2020 (§ 400), Helsingfors stads lokalstrategi) kommer modellen 
för intern hyra att förnyas under tiden för projektet. Den nuvarande mo-
dellen för intern hyra baserar sig på en slitagemodell för byggnaden en-
ligt vilken byggnaden slits till 70 procent under en period på 30 år. I 
modellen för offentlig-privat samverkan ansvarar serviceproducenten 
för att kraven för överlåtelseskick uppfylls. Då är byggnadens slitage ca 
15 procent efter en period på 20 år.

Grundberedningen som objektet förutsätter genomförs som ett separat 
projekt, och kostnaderna för det ingår inte i den interna lokalhyran.

Tillfälliga lokaler
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Den nuvarande verksamheten på Pluggränden 3/Holkvägen 5 flyttas till 
hyreslokaler i Tattaråsen (Gjutjärnsgränden 3) och till Malms före detta 
flygfält, där det finns möjlighet till körträning med fordon. Dessutom 
placeras lokaler för övning i fordonsservice i Patria-hallen på Malms fö-
re detta flygfält. De övriga undervisningsområdena på campus Kaså-
kern kan stanna kvar i sina nuvarande lokaler tills nybyggnaden blir 
färdig.

Byggnadskostnader och finansiering av projektet

Projektets maximipris, som har beräknats utifrån den teoretiska utrym-
mesbehovet, är 176 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån 
för april 2021. I priset ingår kostnaderna som hänför sig till beställaren 
och byggandet, med undantag av kostnaderna för underhåll och drift-
sekonomin. Investeringens kostnader per elev är cirka 39 111 euro.

I enlighet med förteckningen Hyres- och aktieobjekt, planerade ny-
byggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2021-2030, som utgör 
bilaga till budgeten för år 2021, har man planerat att genomföra projek-
tet som ett projekt som står utanför stadens eget investeringsprogram. 
Projektet har beretts för att genomföras av Fastighets Ab Verksamhets-
lokalerna i Helsingfors.

Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors är ett ömsesidigt fas-
tighetsaktiebolag som i sin helhet ägs av Helsingfors stad. Bolaget äger 
byggnader som huvudsakligen används  för Helsingfors stads egen 
serviceproduktion på tomter som arrenderats ut av Helsingfors stad el-
ler ägs av fastighetsbolaget. I byggnaderna finns enheter inom flera av 
stadens olika sektorer. ett mångsidigt samarbete med staden är natur-
ligt för bolaget, eftersom bolaget har genomfört flera nybyggnads- och 
ombyggnadsprojekt för staden. Dessutom sköter bolaget  de lokalfas-
tigheter som bolaget äger och som är staden använder.

Genom att nyttja det befintliga bolaget och dess organisations kompe-
tens undviker man att bilda ett nytt bolag, bygga en ny organisation 
samt förvalta ett nytt separat bolag. Projektet lämpar sig väl för Fastig-
hets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors. Uppföljningen av det nya 
objektets ekonomi får ett eget kostnadsställe. Fastighets Ab Verksam-
hetslokalerna i Helsingfors finansierar projektet med långfristiga lån. 
Om aktiebolaget skaffar finansiering från finansinstitut, kommer bolaget 
på grund av projektets omfattning och karaktär att ansöka om borgen 
från Helsingfors stad för lånen. Förslagen som gäller detta bereds se-
parat och tas upp i beslutsfattandet i ett senare skede. Stadens kon-
cernlimit kan tillfälligt användas för att finansiera projektet i  inlednings-
skedet, innan de långfristiga lånens tas ut.

Projektets genomförande och tidtabell
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Enligt den målsatta tidtabellen fattas upphandlingsbeslutet om service-
producenten som genomför OPS-projektet i februari 2022. Det är me-
ningen att byggarbetet ska inledas våren 2022 och att lokalerna ska va-
ra färdiga i december 2025 så att de tas i bruk i januari 2026.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 21.9.2021 (§ 343) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlåtande och konstaterat att detta svarar mot de funk-
tionella målen för fostran och utbildning. Utlåtandet finns i sin helhet i 
ärendets beslutshistoria.

Befogenheter

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto 12082021

Bilagematerial

1 Hankesuunnitelma Stao-Roihupelto liitteet

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 750

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihu-
pellon kampuksen 12.8.2021 päivätyn elinkaarihankkeen hankesuunni-
telman siten, että hankkeen laajuus on noin 44 050 brm² ja rakentamis-
kustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 176 000 000 eu-
roa huhtikuun 2021 kustannustasossa sekä siten, että uudisrakennus 
tulee Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen ja että yhtiön uu-
disrakennusta koskeva osakekanta merkitään Helsingin kaupungin 
omistukseen. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 21.09.2021 § 343

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
12.8.2021 päivätystä Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon 
kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelmasta 
(liitteet 1 ja 2). 

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääte-
isten palvelujen toteuttamiselle.

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 
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vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Käsittely

21.09.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Julia Petters-
son Hakava. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (6):

"Lautakunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että tiloja suunnitellaan 
3000 opiskelijalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennalli-
sesti 4500 opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista 
tapahtuu myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite 
siitä, että jatkuvasti 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuoli-
sissa tiloissa liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostami-
seen. Myöskään oppilaitoksen tilojen käyttö klo 8-20 välisenä aikana ei 
ratkaise tilojen ahtaudesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi lauta-
kunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 
22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista osoitteissa Vuokkiniemenkatu 30, 
Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaatti-
sesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilan-
netta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin pääte-
tään mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä ole-
vien tilojen luopumisista."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (6): "Lautakunta 
suhtautuu varauksellisesti siihen, että tiloja suunnitellaan 3000 opiskeli-
jalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennallisesti 4500 
opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu 
myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite siitä, että 
jatkuvasti 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa 
liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostamiseen. 
Myöskään oppilaitoksen tilojen käyttö klo 8-20 välisenä aikana ei ratka-
ise tilojen ahtaudesta aiheutuvia ongelmia. Tämän vuoksi lautakunta 
edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 22, 
Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista osoitteissa Vuokkiniemenkatu 30, Ab-
raham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaatti-
sesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilan-
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netta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin pääte-
tään mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä ole-
vien tilojen luopumisista."

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Pia 
Kopra, Sini Korpinen, Markku Rantahalvari, Nasima Razmyar, Mirita 
Saxberg, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Vesa Korkkula, Vesa Lahtinen, Petra Malin

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 
10 - 3. 

15.06.2021 Ehdotuksen mukaan

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

Lisätiedot
Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 26.08.2021 
§ 73

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Tulppakuja 3 / Holkkitie 5, 00880 Helsinki, kaup.osa 45, Vartiokylä

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupel-
lon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen 12.8.2021 pä-
ivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus 
on noin 44 050 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on ar-
vonlisäverottomana 176 miljoonaa euroa huhtikuun 2021 kustannusta-
sossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antáa hankesuunni-
telmasta puoltavan lausunnon. Lisäksi jaosto esitti, että uudisrakennus 
rakennetaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen. 

Käsittely
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26.08.2021 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta, ettei Sari Hilden esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn 
eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Sari Hilden (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Arja Törmä. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Arja Törmä, projektinjohtaja, puhelin: 310 20458

arja.torma(a)hel.fi
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866

erkki.huitti(a)hel.fi
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§ 332
Hyrning av lokaler för Metsolan ala-aste

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hyra verksamhetslokalerna vid Metsolan 
ala-astes verksamhetsställe som byggs på Folkvägen 1 i enlighet med 
projektplanen, daterad 4.6.2021, utgående från att de omfattar cirka 3 
084 m² lägenhetsyta och så att priset för totalhyran beräknad för en hy-
resperiod på 20 år uppgår till högst 15 432 000 euro exklusive mervär-
desskatt.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Metsolan ala-aste 15.6.2021
2 Vuokrasopimusluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Behov

Skolbyggnaden för Metsolan ala-aste som omfattar cirka 2 500m² lä-
genhetsyta på Gårdsmuseivägen 2 i Östra Baggböle är i dåligt skick 
och det har konstaterats att en ombyggnad av byggnaden så att den 
uppfyller de gällande bestämmelserna är olönsam. Avsikten är att 
byggnaden rivs under hösten 2021.

År 2020 överfördes verksamheten i Metsolan ala-asteen koulu bråds-
kande från byggnaden på Gårdsmuseivägen till tillfälliga lokaler. I nulä-
get har skolan verksamhet på tre ställen: I hyreslokaler på Kornfallsvä-
gen 4, som tidigare har varit kontorslokaler och för vilka bygglov har 
beviljats på viss tid för utbildningsändamål fram till sommaren 2023; i 
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verksamhetslokaler i Östra Baggböle på Framåkersvägen 6 och i Kar-
tano-paviljongen på Gårdsmuseivägen 2C.

Nybyggnadsprojektet är brådskande. Syftet är att lokalerna kan hyras 
och tas i bruk senast i augusti 2023. Tomten på Folkvägen 1 har plan-
lagts för skolverksamhet (Y) och ägs av staden så att någon ändring el-
ler avvikelse i detaljplanen inte behövs.

För att påskynda projektet genomför stadsmiljösektorns servicehelhet 
för byggnader och allmänna områden den ersättande nybyggnaden 
som ett hyresprojekt utgående från att konkurrensutsättningen av ge-
nomföraren med en konkurrenspräglad dialog, bygglovs- och rivnings-
tillståndsprocesserna, beredningen av genomförandet samt beslutsfat-
tandet genomfördes delvis samtidigt.

Den tekniska direktören beslutade 11.6.2021 (§ 130) godkänna utvär-
deringsgruppens förslag om att utse Hoivatilat Oyj:s erbjudande, som 
fick de bästa jämförelsepoängen i enlighet med jämförelsegrunderna i 
anbudsbegäran, till vinnare i konkurrensutsättningen av hyresvärdska-
pet för Metsolan ala-aste.

Protokoll 11.6.2021 § 130

Bedömningskriterierna för anbudsförfarandet var den arkitektoniska 
och funktionella kvaliteten samt hyresbeloppet. Bedömningen genom-
fördes som samarbete mellan sakkunniga inom stadsmiljösektorns 
byggnadstillsyns-, detaljplanläggnings- och lokaltjänster samt fostrans- 
och utbildningssektorn.

Syftet är att byggnaden och dess utomhusområden till sin kvalitetsnivå 
under hela sin användningstid ska fylla de funktionella och energieko-
nomiska kriterierna för en motsvarande permanent byggnad samt sta-
dens krav för kolneutralitet.

Ibruktagande av lokalerna och projektets tidtabell

Metsolan ala-asteen koulu har för cirka 360 elever i årskurserna 1−6. 
Antalet elever i skolan kommer inte att öka med hyresprojektet. I de till-
fälliga lokalerna studerar för tillfället 270 barn. Skolan avstår från de till-
fälliga lokalerna när nybyggnadsprojektet är färdigt. I och med nybygg-
naden kommer skolans verksamhet med 360 elever att koncentreras till 
ett verksamhetsställe. Skolan kommer att ha cirka 40 anställda.

Lägenhetsytan i nybyggnadens hyreslokaler uppgår till cirka 3 084 m².

Syftet är att lokalerna kan tas i bruk senast i januari 2023. Den målsatta 
tidtabellen för ibruktagandet är stram. Tidtabellen förutsätter att projek-
tet fortskrider smidigt och att nödvändiga beslut och tillstånd fås i tid.

https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU51105200VH1_Tekninen_johtaja/Suomi/Paatos/2021/Kymp_2021-06-11_Ki_130_Pk/64E8E08F-402F-CF0F-8DDC-79FA5E700003/Metsolan_ala-aste_vuokranantajan_hankinta_voittaja.pdf
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Projektplanen finns som bilaga 1.

Hyresbeloppet som betalas ut

Hyresbeloppet består av en kapitalhyra och en underhållshyra samt av 
en post som bestäms enligt utfallet. Kapitalhyran är 14,36 euro/m² lä-
genhetsyta i månaden och underhållshyran 2,45 euro/m² lägenhetsyta i 
månaden när avtalet börjar, det vill säga totalt 16,81 euro/m² lägenhet-
syta i månaden. Kapitalhyran exklusive mervärdesskatt uppgår till cirka 
44 300 euro i månaden och cirka 531 600 euro om året. Totalhyran ex-
klusive mervärdesskatt uppgår till cirka 51 800 euro i månaden och cir-
ka 621 600 euro om året.

Dessutom betalas en hyresandel som bestäms enligt utfallet. I andelen 
ingår kostnader som arrendet och fastighetsskatten medför för utarren-
deraren. Hyresandelen som bestäms enligt utfallet uppgår enligt upp-
skattning till cirka 150 000 euro per år när hyresavtalet börjar. Hy-
resandelen som bestäms enligt utfallet betalas varje år i fyra poster i 
samband med hyran för januari, april, juli och oktober.

Totalhyran exklusive mervärdesskatt uppgår därmed sammanlagt till 
cirka 771 600 euro om året, det vill säga cirka 15 432 000 euro under 
en hyresperiod på 20 år. Staden kommer att få tillbaka hyresandelen 
som bestäms enligt utfallet i from av arrendeinkomster samt som fas-
tighetsskatteintäkter av byggnaden.

Staden ingår hyresavtalet med ägarbolaget Hoivatilat Oyj. Det är fråga 
om ett tidsbestämt hyreskontrakt på 20 år, varefter staden och Hoivati-
lat Oyj separat förhandlar om en eventuell fortsättning.

Underhållshyran består av fastighetens underhåll och reparationsarbe-
ten, fastighetsskatterna, försäkringarna för fastigheten, avfallshante-
ringen, värme- och avkylningskostnaderna och vatten- och avloppsav-
gifterna. Ansvarsgränserna för underhållet och upphandlingarna ingår i 
ansvarsfördelningstabellen som finns som bilaga till hyresavtalet.

Nivån på kapital- och underhållshyrornas som betalas ut är konkur-
renskraftiga i förhållande till övriga nybyggnadsobjekt.

Ett utkast till hyresavtal finns som bilaga 2.

Lokalkostnader för fostrans- och utbildningssektorn

Lokalkostnaden för användaren utgörs av de hyror som stadsmiljösek-
torn betalar fastighetsägaren samt av stadsmiljösektorns förvaltnings- 
och underhållskostnader.
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Lokalkostnaden för nybyggnaden består av kapitalhyran på 14,36 eu-
ro/m²/mån., underhållshyran på 2,45 euro/m²/mån., förvaltningskostna-
der på 0,50 euro/m²/mån. som stadsmiljösektorn debiterar, underhålls-
uppgifter på 0,50 euro/m²/mån. som hör till stadsmiljösektorns ansvar, 
fastighetsskatten på 2,00 euro/m²/mån. samt tomtarrendet på 1,90 eu-
ro/m²/mån.

Till lokalkostnader läggs kostnaderna som orsakas av de tillfälliga loka-
lerna på 0,60 euro/m²/mån. I kalkylen har de tillfälliga lokalerna förde-
lats över 20 år.

Lokalkostnaderna för användaren är 22,31 euro/m² lägenhetsyta i må-
naden, dvs. sammanlagt cirka 68 800 euro i månaden och cirka 
825 600 euro om året.

Användaren ansvarar själv för driftselen och för eventuella nödvändiga 
upphandlingar av nya anordningar och material under användningsti-
den samt för kostnaderna för att inleda verksamheten såsom möbler, 
material, utrustning och apparater.

Finansiering och genomförande

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

Lokalerna uppförs som ett nybygge av Hoivatilat Oyj, som vann konkur-
rensutsättningen. Staden hyr lokalerna som är i enlighet med projekt-
planen av Hoivatilat Oyj till fostrans- och utbildningssektorns disposi-
tion.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har 15.6.2021 (§ 250) tillstyrkt pro-
jektplanen i sitt utlåtande. Nämnden har i sitt utlåtande konstaterat att 
projektet väl motsvarar fostrans- och utbildningssektorns 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.

Förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadssty-
relsen, i samband med att fullmäktigebeslutet verkställs, för avsikt be-
myndiga chefen för kundrelationsenhet 1 vid stadsmiljösektorns att in-
gå hyresavtal med Hoivatilat Oyj samt att vid behov göra smärre änd-
ringar i hyresavtalet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma Metsolan ala-aste 15.6.2021
2 Vuokrasopimusluonnos

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 751

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata 4.6.2021 päivätyn hankesuunni-
telman mukaiset Metsolan ala-asteen osoitteeseen Kansatie 1 raken-
nettavan toimipisteen noin 3 084 htm² laajuiset tilat siten, että 20 vuo-
den vuokra-ajalle laskettu kokonaisvuokran enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 15 432 000 euroa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 
§ 61

HEL 2021-006714 T 10 06 00
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle liitteenä olevan 4.6.2021 päivätyn han-
kesuunnitelman mukaisen noin 3 078 htm² laajuisen, osoitteeseen 
Kansantie 1 rakennettavan Metsolan ala-asteen toimipisteen uudisra-
kennuksen vuokraamista siten, että hankkeen enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana 10 608 020 euroa laskettuna 20 vuoden vuokra-ajalle 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

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

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Jarmo Raveala. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.06.2021 § 250

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
4.6.2021 päivätystä Metsolan ala-asteen koulun hankesuunnitelmasta 
(liite 1). 

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääte-
isten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:
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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. Tiloja kehitettäessä on varmistetta-
va, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.

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.

Lautakunta muistuttaa, että koska Metsolan ala-asteen koulun uudisra-
kennus sijoittuu Solakallion koulun tontille, Solakallion koulun pysyvää 
rakennusta varten on etsittävä alueelta korvaava tontti, minkä seikan 
lautakunta toi esille tarveselvityspäätöksessään

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi
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§ 333
Detaljplaneändring för Jollas gård på Degerö (nr 12686)

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 
49244 samt park-, närrekreations-, badstrands-, gatu- och vattenområ-
den i 49 stadsdelen (Degerö, Jollas) enligt ritning nr 12686, daterad 
18.5.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen 
(det nya kvarteret 49344 bildas).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12686 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12686 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 25.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti, päivätty 10.2, täydennetty 18.5.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 9.4.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Försvarsmakten Förslagstext
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
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Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller Jollas gårdsområde, 
som ligger i östra Jollas på Degerö. Detaljplaneändringen möjliggör att 
Jollas gårdsområde kan utvecklas till Degerös nya resmål för närpro-
ducerad mat och trädgårdar. Ändringen av detaljplanen motiveras med 
att beteckningen kvartersområde för allmänna byggnader, som tas upp 
i den gällande detaljplanen för området, är föråldrad.

Målet är att ändra det nuvarande kvartersområdet för allmänna bygg-
nader i huvudsak till ett parkområde, vilket möjliggör affärsverksamhet 
som är lämpligt för området och som stöder rekreationsanvändningen, 
samt att göra skyddsbeteckningarna för byggnaderna på detaljplane-
området mera tidsenliga.

I och med detaljplaneändringen formar Jollas gårdsområde ett allt at-
traktivare rekreationsmål som betjänar lokala invånare och även lockar 
besökare utifrån.

Med hjälp av en detaljplaneändring skapas nya möjligheter för affärs-
verksamhet i anknytning till området som har planlagts som rekrea-
tionsområde. Utöver de befintliga byggnaderna som anvisats för affärs-
verksamhet innehåller detaljplanen nya byggnader som anvisas för af-
färsverksamhet, eller komplement till dem. Målet är att möjligheterna till 
näringsverksamhet som stöder varandra genom rekreationsbruket 
främjar idkande av lönsam och livskraftig affärsverksamhet i området.

I planerna för området finns affärs- och servicelokaler samt rekreations- 
och odlingsverksamhet. Det finns totalt 750 m² ny våningsyta för verk-
samhetslokaler, varav våningsytan för affärs-, kontors-, arbets- och 
servicelokaler är 290 m². Tomtens exploateringstal (e) är i genomsnitt 
0,01.

Genom detaljplanelösningen ändras det nuvarande kvartersområdet för 
allmänna byggnader (Y) till betydande delar till parkområde (VP/s) och 
delvis till kvartersområde för servicebyggnader (P/s) samt landskaps-
mässigt och historiskt värdefullt åker- eller ängsområde (MA).

Beslut som detaljplanelösningen bygger på
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Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål. Detaljplanelösningen är i enlighet med Helsingfors generalplan 
2016 och den nya underjordiska generalplanen (nr 12704) för Helsing-
fors som vann laga kraft år 2021.

Stadsmiljösektorn godkände Jollas planeringsprinciper 11.6.2019 och 
detaljplanelösningen stämmer överens med dem.

Utgångspunkter för området och nuläge

Detaljplaneområdet är mark som tidigare tillhört Jollas gård. Jollas gård 
är en både på landskapsnivå och för Helsingfors betydelsefull historisk 
boningsplats från 1500-talet och historisk herrgårdsmiljö från 1800-
talet. Herrgårdsmiljön har bevarat sina särdrag och sin gårdsstruktur 
väl, även om vissa drag, som formträdgården försvagats på grund av 
bristfällig skötsel. Helsingfors stad äger områdets byggnader, och de är 
i huvudsak uthyrda. Genom området, via en gammal lindallé, löper en 
central friluftsled som planeras vara en del av Helsingfors strandstråk i 
framtiden.

För området gäller detaljplaner från åren 1990 och 2001. Enligt detalj-
planerna består området till största delen av kvartersområden för all-
männa byggnader vars miljö ska bevaras (Y/s) och en mindre del be-
står av område för närrekreation (VL) och område för badstrand (VV). 
Enligt detaljplanen är tre av byggnaderna skyddade (sr-2) (huvudbygg-
naden, stenmagasinet och ladugården/verkstaden).

Helsingfors stad äger markområdena. Detaljplanelösningen har utarbe-
tats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive 
mervärdesskatt:

 Parkområdet sköts som en kulturhistorisk värdemiljö och ett värde-
fullt naturmål. Före restaureringen av formträdgården är de årliga 
kostnaderna för vården av grönområdet cirka 60 000 euro.

 Ombyggnaden av parken och restaureringen av formträdgården fö-
rutsätter en finansiering på cirka 1,5 miljoner euro. Av summan rik-
tas 900 000 euro till stadens allmänna områden och 600 000 euro 
till tomtområdena och den privata odlingsverksamheten. Efter res-
taureringen av formträdgården är de årliga kostnaderna för vården 
av parken cirka 90 000 euro.
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Värdet på byggrätten som planläggs för affärs- och verksamhetslokaler 
är grovt uppskattat cirka 0,2 miljoner euro.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställ-
ningstaganden och intressenternas åsikter vilka inkommit under bered-
ningen av detaljplanen i sammandrag, liksom också bemötandena till 
påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanelösningen har man samar-
betat  med olika parter inom stadsmiljösektorn samt också med följan-
de parter:

 Helen Ab
 Helen Elnät Ab
 Vattenförsörjningen vid Samkommunen Helsingforsregionens miljöt-

jänster (HRM)
 Trafikledsverket
 Museiverket
 NTM-centralen i Nyland
 Försvarsmakten
 Äldrerådet i Helsingfors
 Handikapprådet i Helsingfors
 Fostrans- och utbildningssektorn
 Kultur- och fritidssektorn

Myndigheternas ställningstaganden om delaktighets- och utvärderings-
planen samt beredningsmaterialet gällde utvärderingen av områdets 
nuvarande tillstånd med hjälp av en landskapsanalys och en bullerzon 
för skytteverksamheten i Sandhamn. HRM hade ingenting att yttra gäl-
lande delaktighets- och utvärderingsplanen.

Synpunkterna som kommit fram genom ställningstagandena har beak-
tats i detaljplanearbetet genom sammanställningen av en miljöhistorisk 
utredning som fungerar som grund för detaljplanelösningen och refe-
rensplanen.

Åsikter

Åsikterna om delaktighets- och utvärderingsplanen och beredningsma-
terialet gällde användningsändamålsbeteckningarna, de befintliga 
byggnaderna, nybyggandet, restaureringen av formträdgården, miljö-
värdena, herrgårdsområdets utvecklingsidéer, informationsnäten och 
detaljplaneprocessen.
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Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att platserna för nybyg-
gandet grundar sig på en miljöhistorisk utredning, ängarnas mångfald, 
bevarande och vård har beaktats i detaljplanelösningen och begräns-
ningen av restaureringen av formträdgården har granskats i en miljöhi-
storisk utredning.

Det lämnades in 11 skriftliga åsikter.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 10.2–11.3.2021, vilket kun-
gjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes fyra anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En skrivelse 
kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena som framfördes i anmärkningarna gällde skyddsmarke-
ringarna, miljövärdena (särskilt för ängarna), områdets rekreationsan-
vändning samt detaljplaneprocessen.

Även påpekandena som framfördes i skrivelserna gällde miljövärdena 
(särskilt för ängarna), områdets rekreationsanvändning och detaljpla-
neprocessen.

Följande lämnade in utlåtanden:

 Helen Elnät Ab
 Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 Museiverket
 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 Stadsmuseet
 Försvarsmakten

Påpekandena som framfördes i utlåtandena gällde kulturmiljön, forn-
minnesområdena och kommunaltekniken.

Försvarsmakten och Helen Elnät Ab meddelade att de inte har någon-
ting att påpeka om detaljplaneförslaget. Museiverket meddelade att 
Helsingfors stadsmuseum ger ett utlåtande.

Dessutom meddelade Helen Ab att det inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan ingår anmärkningarna, skrivelserna och 
myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och 
bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.
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Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljpla-
nemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga 
materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt fram-
lagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens 
sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt 
muutokset).

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motivering-
arna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Anvisningar för den fortsatta planeringen

Då nämnden godkännande detaljplaneförslaget godkände den även 
enhälligt följande anvisning för den fortsatta planeringen: Nämnden 
förutsätter att man i den kommande vård- och dispositionsplanen ut-
nyttjar allra färskaste forskningsdata om förekomsten av olika biotoper 
och arter i området. Exempelvis i byggandet av formträdgården säkras 
att naturens mångfald inte minskar. I den noggrannare placeringen av 
odlingslotterna beaktas också möjligheterna att använda området un-
der vintern.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutoksen nro 12686 kartta, päivätty 18.5.2021
2 Asemakaavan muutoksen nro 12686 selostus, päivätty 18.5.2021, päi-

vitetty Kylk:n 25.5.2021 päätöksen mukaiseksi
3 Vuorovaikutusraportti, päivätty 10.2, täydennetty 18.5.2021
4 Osa päätöshistoriaa
5 Havainnekuva, 9.4.2021

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Muistutukset

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
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ordning

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Helen Ab Förslagstext
Helen Elnät Ab Förslagstext
Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Försvarsmakten Förslagstext
Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 748

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) 
korttelin 49244 tontin 3, puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, katu- ja vesi-
alueiden asemakaavan muutoksen 18.5.2021 päivätyn piirustuksen nro 
12686 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein 
(muodostuu uusi kortteli 49344). 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 272

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Hankenumero 4387_4

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 18.5.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12686 
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan 
(Laajasalo, Jollas) korttelin 49244 tonttia 3, puisto-, lähivirkistys-, 
uimaranta-, katu- ja vesialueita (muodostuu uusi kortteli 49344). 

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana 

esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävillä-
oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävillä-
oloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösa-
siakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäris-
tön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 
22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Lautakunta edellyttää 

 että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödynnetään kaikki 
tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymisestä alueella. 
Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, ettei sitä 
tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspalsto-
jen tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen 
käytön mahdollisuudet.

Käsittely

25.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/


Helsingfors stad Protokoll 19/2021 133 (172)
Stadsfullmäktige

Ärende/8
03.11.2021

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 FI02012566

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Anu Kiiskinen ja tiimipääl-
likkö Anu Kuutti. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kok-
ouksesta.

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Lisätään esitykseen jatkosuunnitteluohje; ”Lauta-
kunta edellyttää että tulevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa hyödyn-
netään kaikki tuorein tutkimustieto eri biotooppien ja lajien esiintymise-
stä alueella. Esimerkiksi muotopuiston toteutuksessa varmistetaan, et-
tei sitä tehdä luonnonmonimuotoisuutta vähentäen. Samalla viljelyspal-
stojen tarkemmassa sijoittamisessa huomioidaan alueen talviaikaisen 
käytön mahdollisuudet.”

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Rantasen vastaehdotuksen.

18.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Leena Holmila, arkkitehti (maankäyttö), puhelin: 310 21333

leena.holmila(a)hel.fi
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö (maisema ja luonto), puhelin: 310 38419

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

sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 11.3.2021

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Asemakaavapalvelut on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Jollak-
sen kartanon asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Kaupunginmu-
seo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen ja 
arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta ja on päättänyt lausua 
kantanaan seuraavaa.

Kaavaratkaisu koskee Jollaksen kartanoaluetta, joka sijaitsee Laajasa-
lon Itä-Jollaksessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Jollaksen karta-
noalueesta voi kehittyä Laajasaloon uusi lähiruoka- ja puutarhamatkai-
lukohde. Tavoitteena on muuttaa nykyinen yleisten rakennusten kortte-
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lialue pääosin puistoalueeksi, mahdollistaa alueelle sopivaa ja virkis-
tyskäyttöä tukevaa liiketoimintaa sekä ajantasaistaa kaava-alueen ra-
kennusten suojelumerkinnät.

Kaava-alue on Jollaksen kartanon entisiä maita. Jollaksen kartano on 
maakunnallisesti ja helsinkiläisittäin merkittävä 1500-luvulta peräisin 
oleva historiallinen asuinpaikka ja 1800-luvulta peräisin oleva historial-
linen kartanomiljöö. Kartanomiljöö on säilyttänyt ominaispiirteensä ja ti-
larakenteensa hyvin, vaikkakin jotkin piirteet, kuten Paul Olssonin su-
unnittelema muotopuutarha, ovat heikentyneet hoidon puutteessa. Ra-
kennuksista ovat säilyneet kartanon päärakennus, kivimakasiini, navet-
ta / paja, puutarhurin asunto ja sauna. Kartanomiljööseen lukeutuu 
myös Matosaarentien varrella sijaitseva Jollebo-niminen rakennus, joka 
sijaitsee hieman varsinaisesta kartanon pihapiiristä sivussa. Kartanon 
pihapiirissä on säilynyt puukujanne, puutarhan arvokasta kasvillisuutta 
ja avoimia niittyjä.

Puistoalueelle on osoitettu lisäksi kokonaan uusia uudisrakentamisen 
paikkoja. Kaikkiin rakennuksiin saa sijoittaa liike-, toimistotyö- ja pal-
velutiloja, myös majoitustoiminta on sallittua. Jollaksentien varteen ta-
louspihalla sijainneen tallimestarintalon paikalle on osoitettu paikka uu-
disrakennukselle. Päärakennuksen läheisyyteen on osoitettu paikat vii-
delle puutarhamajalle, jotka on tarkoitettu matkailijoiden vuokrattaviksi 
majoitustiloiksi kartanoalueen matkailutoimintaa tukemaan. Kaiken uu-
disrakentamisen tulee sopia mittakaavaltaan ja rakennustyyliltään kult-
tuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen kartanoympäri-
stöön. Uudisrakennusten julkisivujen tulee olla puuverhottuja tai paikal-
la muurattua tiiltä ja niissä on oltava harjakatto.

Kaava-alue on osittain valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kult-
tuuriympäristöä. Alue kuuluu Museoviraston RKY 2009-kohdeluetteloon 
Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus. Kaava-alue on myös 
maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä.

OAS-lausunnossaan museo totesi, että mikäli uudisrakentamista li-
sätään idealuonnoksessa esitetystä, tulee alueen nykytila arvioida mai-
sema-analyysin avulla. Analyysiin tulee sisältyä kartta-aineistoon poh-
jautuva maisemahistoriallinen tarkastelu. Analyysin tulisi auttaa hah-
mottamaan kulttuurimaiseman muutosprosessin pääpiirteet luoden po-
hjan uusien mahdollisten rakennuspaikkojen ja rakenteiden suunnit-
telulle, sekä antaen kulttuuriympäristön ja maiseman reunaehdot uusi-
en rakennusten mittakaavalle. 

Kaavaehdotuksen pohjaksi on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys 
(Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, 30.11.2020), joka on kaava-
selostuksen liitteenä. Kaupunginmuseo on osallistunut ympäristöhisto-
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riallisen selvitystyön ohjaukseen, ja kaavaratkaisu uusine raken-
nuspaikkoineen perustuu selvityksen tuloksiin.

Kartanoalueen rakennukset, puutarhurin asuntoa lukuun ottamatta, on 
merkitty kaavakarttaan sr-2- tai sr-3-merkinnällä. Suhteuttaen puutar-
hurin rankarakenteisen asunnon korjauslaajuutta suhteessa sen kulttu-
urihistorialliseen arvoon, museo katsoo, etteivät kohteen vaalimisen 
edellytettävät toimenpiteet vastaa rakennuksen tarkoituksenmukaisia 
suojelullisia arvoja, ja tästä johtuen rakennusta ei tarvitse varustaa sr-
merkinnällä.

Jollaksen kartanopuiston kulttuuri- ja luontoarvot on merkitty kaavakart-
taan VP/s ja VL/s -merkinnöillä. Näillä puisto- tai lähivirkistysalueiksi 
varatuilla alueilla on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti, mai-
semallisesti tai puistohistoriallisesti arvoja sekä luontoarvoja. Lisäksi 
kartanopuiston vanha puistosommitelma tulee palauttaa.

Jollaksen kartanon kaavamuutosalueella sijaitsee historiallisen ajan 
kylänpaikka, muinaisjäännöskohde Degerö Yter Degerö Jollas, joka 
jakautuu kahdelle lähekkäiselle tontille. Jollaksessa on sijainnut 1700-
luvulla kaksi torpan paikkaa ja toinen näistä sijaitsee Jollaksen karta-
non puistossa. Toinen torpista saattaa olla 1500-luvun tilan paikka. Ete-
läisempi torpan paikka sijaitsee kaava-alueen eteläosassa Matosaaren-
tien laidalla.  Helsingin historialliset kylänpaikat sekä torpat on inventoi-
tu vuonna 2011 Museoviraston toimesta (V.-P. Suhonen & Janne Hei-
nonen 2011: Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpaikat. In-
ventointiraportti. Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut).  Muinai-
sjäännösrajaukset perustuvat inventoinnin tutkimustuloksiin ja aluera-
jaukset on merkitty Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin.

Historiallisen kylän tonttialueet on merkitty kaavakartalle asianmukaisin 
kaavamerkinnöin ja -määräyksin.  Kaavamääräyksessä sekä kaavase-
lostuksessa tuodaan esille, että alueella sijaitsee muinaismuistolain 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja aluetta koskevista raken-
nushankkeista ja isommista kaivuutöistä on neuvoteltava Keski-
Uudenmaan alueellisen vastuumuseon kanssa.  Kaavaselostuksessa 
todetaan myös asiallisesti, että muotopuutarhan palauttaminen edellyt-
tää arkeologisia tutkimuksia, joilla selvitetään palautettavan puutarhan 
kokonaisuutta ja sommitelmaa.

Kaavaselostuksessa mainitaan myös, että mikäli muinaisjäännösalue-
elle kohdistuvassa koekaivauksessa todetaan, että muinaisjään-
nökseen joudutaan kajoamaan, tulee hankkeen aikana järjestää mui-
naismuistolain 13 § mukainen neuvottelu Museoviraston edustajan 
kanssa. Neuvotteluissa käydään läpi mahdollinen muinaisjäännökseen 
kajoaminen ja sen ehdot.
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Merkittävä osa muinaisjäännösalueesta jää niityksi tai siihen kohdistuu 
muutoin vähäistä muuttuvaa maankäyttöä. Jollaksentien varteen alue-
ella aiemmin sijainneen tallimestarintalon (1872-1980) paikalle on osoi-
tettu paikka uudisrakennukselle (uutta liike-, toimisto-, työ- ja palveluti-
lan rakennusalaa). Muinaismuistoaluetta merkitsevän sm-2 –kaava-
merkinnän raja kulkee juuri rakennuksen poikki.  Suunnitellun raken-
nuksen rakennusvaiheessa on huomioitava mitä kaavamääräyksessä 
todetaan aluetta koskevista rakennushankkeista ja kaivuutöistä. Sama 
koskee sm-2 –alueen pohjoislaitaan sijoitettavista pienistä vuokrattavis-
ta puutarhamajoista sekä muotopuutarhan palautettavista elementei-
stä. 

Kaavaratkaisussa on hyvin huomioitu rakennettu kulttuuriympäristö ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, eikä museolla ole kaavaehdotukseen 
muuta huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kau-
punginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 18.3.2020

Lisätiedot
Juha Vuorinen, tutkija, puhelin: 310 36940

juha.h.vuorinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 52

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12686 pohjakartan 
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12686
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 31/2020
Pohjakartta valmistunut: 12.10.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.
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Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten 
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot 
-yksikön päällikölle.

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 16.09.2020 § 34

HEL 2020-000617 T 10 03 03

Arkkitehti Leena Holmila esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Jollaksen kartanonpuisto – Jollas gårds park

(puisto)

Perustelu: Liitynnäinen, Jollaksen kartanon mukaan.

Jollaksen kartanon kuja – Jollas gårds gränd

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Jollaksen kartanon mukaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että Jollaksen kartanonpuiston kirjoitusasun 
perusteluna on käytetty aiemmin vahvistuneita Herttoniemen kartanon-
puiston ja Nordsjön kartanonpuiston nimiä (ruotsiksi Hertonäs gårds 
park ja Nordsjö gårds park).

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 334
Initiativ från kommuninvånare 1.1-30.6.2021

HEL 2021-000034 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommuninvånare och de 
åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021.LIITE

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Under perioden 1.1–30.6.2021 registrerades 14 initiativ inlämnade av 
kommuninvånare. De initiativ som kommit in och svaren med anledning 
av dem utgör bilaga. De initiativen gäller stadskansliet. Initiativtagarna 
har fått svar från borgmästaren.

Enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslut-
ningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma 
med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. 
Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma 
med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. Initiativtagaren ska in-
formeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Utöver de initiativ som faller under stadsfullmäktiges kompetens, så 
kommer det via responssystemet in också andra initiativ och annan re-
spons, som hänskjuts till sektorerna för svar.
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Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger 
om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare el-
ler servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet 
och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Vid behandlingen av de invånarinitiativ som avses i 26 kap. 1 § i för-
valtningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts in-
te utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, telefon: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.-30.6.2021.LIITE

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 747

HEL 2021-000034 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan asukkaan aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 335
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om ett försök med 
förkortad arbetstid

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utifrån resultaten från för-
sök som genomförts i de nordiska länderna reder ut hurdana 
konsekvenser som främjar produktiviteten och minskar antalet 
sjukfrånvaron en förkortad arbetstid kan ha bland närvårdare 
och primärskötare i Helsingfors. (Titta Hiltunen)

Behandling

Ledamoten Minja Koskela understödd av ledamoten Maj Kivelä fö-
reslog att ärendet återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning ut-
gående från att Helsingfors inleder beredningen av ett försök med för-
kortad arbetstid. Staden kartlägger internationella och särskilt nordiska 
exempel på genomförda försök med förkortad arbetstid i kommunsek-
torn. Med stöd av internationella erfarenheter producerar staden en 
uppskattning om hur och i vilka branscher, i vilka tjänster och i vilka ar-
betsgemenskaper lämpar sig bäst för ett försök med förkortad arbetstid 
för att förbättra produktiviteten och välbefinnandet i arbetet. Som ett re-
sultat av beredningen produceras ett konkret förslag om ett försök med 
förkortad arbetstid. Beredningen görs i samverkan med personalavdel-
ningen och personalorganisationerna. I förslaget uttrycks oro över per-
sonalgruppernas likställdhet och över att försöket kan genomföras obe-
roende av arbetsuppgifternas natur. Målet är att i det eventuella försö-
ket delaktiggöra anställda i mångsidiga arbetsuppgifter. Efter bered-
ningen och utifrån en tydlig plan fattas ännu ett separat politiskt beslut 
om försöket.

11 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
Helsingfors inleder beredningen av ett försök med förkortad arbetstid. 
Staden kartlägger internationella och särskilt nordiska exempel på ge-
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nomförda försök med förkortad arbetstid i kommunsektorn. Med stöd 
av internationella erfarenheter producerar staden en uppskattning om 
hur och i vilka branscher, i vilka tjänster och i vilka arbetsgemenskaper 
lämpar sig bäst för ett försök med förkortad arbetstid för att förbättra 
produktiviteten och välbefinnandet i arbetet. Som ett resultat av bered-
ningen produceras ett konkret förslag om ett försök med förkortad ar-
betstid. Beredningen görs i samverkan med personalavdelningen och 
personalorganisationerna. I förslaget uttrycks oro över personalgrup-
pernas likställdhet och över att försöket kan genomföras oberoende av 
arbetsuppgifternas natur. Målet är att i det eventuella försöket delaktig-
göra anställda i mångsidiga arbetsuppgifter. Efter beredningen och uti-
från en tydlig plan fattas ännu ett separat politiskt beslut om försöket.

Ja-röster: 63
Mukhtar Abib, Tarik Ahsanullah, Outi Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, 
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebe-
ling, Nora Grotenfelt, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyt-
tinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, 
Emma Kari, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Laura Kol-
be, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Min-
na Lindgren, Otto Meri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika 
Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarko-
maa, Lea Saukkonen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, 
Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, 
Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 21
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Elisa Ge-
bhard, Oona Hagman, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mikael Jungner, Elina 
Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Minja Koske-
la, Ajak Majok, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, 
Sanna-Leena Perunka, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Titta Hiltunen understödd av ledamoten Sami Muttilainen 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utifrån resultaten från för-
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sök som genomförts i de nordiska länderna reder ut hurdana 
konsekvenser som främjar produktiviteten och minskar antalet 
sjukfrånvaron en förkortad arbetstid kan ha bland närvårdare 
och primärskötare i Helsingfors.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

12 Omröstningen

Ledamoten Titta Hiltunens förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man utifrån resultaten från 
försök som genomförts i de nordiska länderna reder ut hurdana konse-
kvenser som främjar produktiviteten och minskar antalet sjukfrånvaron 
en förkortad arbetstid kan ha bland närvårdare och primärskötare i 
Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sande-
lin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Oo-
na Hagman, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Ville Jalo-
vaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Elina 
Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, 
Vesa Korkkula, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Ma-
lin, Sami Muttilainen, Tuomas Nevanlinna, Maria Ohisalo, Amanda Pa-
sanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuo-
mas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, 
Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuo-
mas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Marko Kettunen, Pia Kopra, Otto 
Meri

Blanka: 28
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Jussi 
Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Erkki Karinoja, Laura Kor-
pinen, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Matti Niira-
nen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, 
Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen
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Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Titta Hiltunens förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marianne Leskinen, förhandlingschef, telefon: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mia Haglund och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors fördomsfritt utreder och tar i bruk alla effektiva metoder 
för att förbättra de anställdas välbefinnande och orkande i arbetet. I 
motionen föreslås det att Helsingfors genomför ett försök med förkortad 
arbetstid vid minst tre av stadens enheter. Försöket ska gälla enhetens 
samtliga anställda.

I motionen uppmärksammas ett viktigt tema, personalens välbefinnan-
de. Vid staden följer man mycket aktivt undersökningar om arbetshäl-
san och redan nu stöder man sig på forskningsdata för att se vilka me-
toder som utgör det bästa sätten att påverka en bra personalupplevel-
se, välbefinnande och produktivitet i arbetet. Staden har främjat dessa 
ärenden systematiskt och med olika metoder under de senaste åren.

Arbetshälsan är en helhet som består av flera faktorer såsom arbets-
gemenskapens funktionalitet och gott ledarskap, arbetstagarnas egna 
resurser, arbetsförmåga och kompetens samt hälsosamma och trygga 
arbetsförhållanden.

Helsingfors stad har arbetat långsiktigt bland annat för att etablera en 
balans mellan arbetet och det övriga livet och staden kommer att vida-
reutveckla detta element. Utgångspunkten är att erbjuda olika slags 
flexibla alternativ och att möjliggöra användning av dessa.
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Helsingfors stads arbetshälsoprogram spelar en central roll i utveck-
landet av arbetshälsan som föreslås i motionen. I programmet fastställs 
mål för utvecklingen av arbetshälsan för en fyraårsperiod. Under den 
pågående programperioden har prioritetsområdet för utvecklingen varit 
förutseende ledarskap av arbetsförmågan som stöder de anställdas or-
kande i arbetet. Chefernas och HR-experternas kunskaper i ledarskap 
av arbetsförmågan har stärkts med hjälp av olika utbildningar, därtill 
har cheferna stötts i att sköta utmaningar när det gäller arbetsförmåga 
med långa arbetskarriärer i stadens tjänst som mål.

Målet är att på förhand minska utmaningar som gäller arbetsförmågan 
genom att genomföra regelbundna diskussioner mellan chefer och de 
anställda för att säkerställa arbetets smidighet och tidigt stöd. Som stöd 
för chefsarbetet har man utarbetat handboken ”Kun työ ei suju” (unge-
fär ”då arbetet inte löper”). Om personen har utmaningar i arbetsförmå-
gan t.ex. på grund av hälsan stöder vi som arbetsgivare en fortsättning 
av arbetskarriären med hjälp av olika metoder, varav en är ersättande 
arbete som är lämpligt med tanke på begränsningarna i arbetsförmå-
gan. Användning av ersättande arbete har ökats under det föregående 
året i sådana situationer där personens arbetsförmåga har försvagats.

Utöver arbetsgivarens åtgärder är den egna rollen viktig då man värnar 
om sin arbetshälsa.
Personen kan själv påverka den betydligt genom sina egna val. Staden 
har erbjudit sina anställda olika utbildningar och träningar bland annat i 
motion, tids- och stresshantering som främjar arbetshälsan. Under de 
senaste fyra åren har stadsbornas och de anställdas motionsvanor va-
rit ett prioritetsområde som har främjats med stadens motions- och rör-
lighetsprogram.

Genom att rikta åtgärder som främjar arbetshälsan till att utveckla le-
darskapet, stöda arbetsgemenskapernas verksamhet och förstärka in-
dividernas välbefinnande påverkar man brett sådana faktorer som stär-
ker den upplevda arbetshälsan i vardagen. Såsom det konstateras i 
motionen, utesluter en ökning i arbetshälsan och en förbättring i arbe-
tets produktivitet inte varandra.

Om motionen godkänds orsakar det ett betydande kostnadstryck och 
dessutom förutsätter det en betydande ökning i antalet anställda för att 
trygga de lagstadgade tjänsterna. Redan i nuläget finns det branscher 
inom staden som lider av brist på arbetskraft, exempelvis social- och 
hälsosektorn och småbarnspedagogiken. En förkortad arbetstid ökar 
därför åtminstone tillfälligt ytterligare belastningen på dessa branscher 
och urvattnar de fördelar som eftersträvas med motionen.
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Om försöket är kort och dess målgrupp liten kan det innebära att försö-
kets resultat inte kan valideras i tillräcklig grad. Dessutom bör det beak-
tas att de avlönade semestrarna är längre och arbetstiden kortare inom 
kommunsektorn än inom den privata sektorn. Därför stöds arbetshäl-
san redan nu mycket bra inom den offentliga sektorn.

Helsingfors stad eftersträvar ett gott och högklassigt arbetsliv genom 
hela karriären. I detta arbete är flexibilitet och särskilt flexibla arbetsti-
der ett viktigt element. Med hänvisning till det som beskrivits ovan finns 
det dock inte behov att vidta separata åtgärder med anledning av mo-
tionen utan att som stad främja ovannämnda åtgärder i samband med 
de projekt som redan är på gång och även i framtiden. Vi håller nu på 
att bereda ett nytt arbetshälsoprogram inför den kommande fyraårspe-
rioden från och med år 2022.

I enlighet med strategin som fullmäktige håller på att behandla kartläg-
ger staden aktivt lösningar på bristen på arbetskraft och den höga ar-
betsbelastningen i många branscher. Här beaktas också olika modeller 
för deltidsarbete och arbetshälsa som tillämpas i de andra nordiska 
länderna och utreds personalens intresse och behov för mera flexibla 
arbetstidsarrangemang.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i Förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marianne Leskinen, förhandlingschef, telefon: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 735

HEL 2021-002856 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

11.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Minja Koskela: Esitys palautetaan ja Helsinki aloittaa lyhennetyn työa-
jan kokeilun valmistelun. Kaupunki kartoittaa kansainvälisiä ja erityi-
sesti pohjoismaisia esimerkkejä kunnallistasolla toteutetuista lyhenne-
tyn työajan kokeiluista. Kansainväliseen kokemukseen nojaten kau-
punki tuottaa arvion siitä, miten ja millä toimialoilla, missä palveluissa ja 
missä työyhteisöissä lyhennettyä työaikaa olisi tuloksellisinta kokeilla 
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Valmistelun tuloksena 
tuotetaan konkreettinen esitys lyhennetyn työajan kokeilusta. Valmis-
telu tehdään yhdessä henkilöstöosaston ja henkilöstöjärjestöjen kans-
sa. Esityksessä huolehditaan eri henkilöstöryhmien yhdenvertaisuudes-
ta ja siitä, että kokeilu on mahdollista toteuttaa työtehtävien luonteesta 
riippumatta. Mahdolliseen kokeiluun pyritään osallistamaan monipuoli-
sesti eri työtehtävissä olevaa henkilöstöä. Kokeiluun ryhtymisestä teh-
dään valmistelun jälkeen ja selkeään suunnitelmaan pohjaten vielä eril-
linen poliittinen päätös.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Kappaleen 13 jälkeen lisätään: 

Kaupunki kartoittaa valtuuston käsittelyssä olevan strategian mukai-
sesti aktiivisesti ratkaisuja työvoimapulaan sekä monen alan korkeaan 
työkuormitukseen. Mallia otetaan myös muiden Pohjoismaiden erilai-
sista osa-aikatyön ja työhyvinvoinnin malleista sekä selvitetään henki-
löstön kiinnostusta ja tarpeita joustavampiin työaikajärjestelyihin.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan palautusehdotuksen mukaisesti. 

Jaa-äänet: 11
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen
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Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 3 (1 tyhjä)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Jenni Pajunen, Sari Sarkomaa, Ju-
hana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemä-
ki, Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Tuomas Rantasen vastaehdotuksen muka-
isesti muutetun ehdotuksen äänin 9 - 6.

04.10.2021 Pöydälle

27.09.2021 Pöydälle

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 34180

marianne.leskinen(a)hel.fi
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§ 336
Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om slopad 
medling vid våld i nära relationer i Helsingfors

HEL 2021-005590 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Oona Hagman understödd av ledamoten Sanna-Leena Pe-
runka föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att i 
avdelningen om våld på webbplatsen hel.fi utveckla tydliga mä-
tare och uppföljning så att både sakkunniga och stadsbor kan 
se och använda dem.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

13 omröstningen

Ledamoten Oona Hagmans förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att man reder ut möjligheten att 
i avdelningen om våld på webbplatsen hel.fi utveckla tydliga mätare 
och uppföljning så att både sakkunniga och stadsbor kan se och an-
vända dem.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 11
Mika Ebeling, Oona Hagman, Mikael Jungner, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Sami Muttilainen, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Jenni Paju-
nen, Sanna-Leena Perunka, Mirita Saxberg

Nej-röster: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Blanka: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Nita 
Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, 
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Jussi 
Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Nuutti Hytti-
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nen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Em-
ma Kari, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Kor-
pinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Nii-
ranen, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, 
Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tu-
omas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Pekka Sau-
ri, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Johanna 
Sydänmaa, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas 
Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Oona Hagmans förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Johanna Seppälä, chefen för enheten delaktighet och rådgivning, telefon: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettujen aloite
2 Puitesopimus sovittelupalvelun järjestämisestä
3 Poliisihallituksen ohje
4 Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu, työryhmäraportti

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Veronika Honkasalo och 26 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att Helsingfors stad avstår från medling vid våld i nära relatio-
ner. I motionen konstateras att våld i nära relationer och i synnerhet 
våld mot kvinnor är ett allvarligt människorättsproblem i Finland. I mo-
tionen föreslås att Helsingfors avstår från medling i fråga om allt våld i 
nära relationer.
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Uppdragsavtal om produktion av medlingstjänsten och lagstiftning

Efter att ha vunnit en konkurrensutsättning har Helsingfors stad ingått 
ett uppdragsavtal med staten om medling i brott- och tvistemål inom 
serviceområdet för Helsingfors stad år 2006. Avtalet har förnyats se-
nast i samband med ändring av lagen om medling vid brott och i vissa 
tvister, stadsstyrelsen 7.12.2015 § 1186 (bilaga 2).

I enlighet med avtalet har Helsingfors stad som producent för medlings-
tjänsten förbundit sig till att producera tjänsten på ett ändamålsenligt 
sätt. Staten ersätter kostnader för ordnandet av medling till tjänstepro-
ducenter i enlighet med bestämmelserna i 12 § i medlingslagen. I avta-
let ingår ett villkor enligt vilket tjänsteproducenten är skyldig att delvis 
eller helt återbetala sådana ersättningar som betalats ur statens medel 
ifall tjänsteproducenten inte har uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med 
uppdragsavtalet. Den som producerar medlingstjänster är bland annat 
skyldig, utöver att ordna medlingstjänsten på ett ändamålsenligt sätt, 
även att instruera medlare och upprätthålla deras kompetens. Perso-
nen som är ansvarig för medlingsverksamheten, medlingshandledaren 
och medlarna ska ha sådan behörighet som fordras av dem enligt med-
lingslagen. Avtalet kan sägas upp så att det upphör gälla i slutet av ka-
lenderåret. Uppsägningstiden för avtalet är sex månader. Uppsägning-
en ska göras skriftligt.

Lagen om medling vid brott och i vissa tvister (9.12.2005/1015) före-
skriver som lagens tillämpningsområde (1 §) en avgiftsfri tjänst där det 
ordnas möjlighet för den misstänkte och brottsoffret att genom en opar-
tisk medlares förmedling mötas i förtrolighet för att behandla de psykis-
ka och materiella skador som ett brott orsakat offret och att på egen 
hand försöka komma överens om åtgärder för att gottgöra dessa ska-
dor. I fråga om allmänna förutsättningar för medling (2 §) föreskrivs 
bland annat att parterna ska ge sitt samtycke till att ärendet behandlas 
vid medling och i samband med detta ska bedömas att de kan förstå 
betydelsen av en medling och de avgöranden som träffas under den. 
Även minderåriga personer ska personligen ge sitt samtycke till med-
ling. I fråga om brott som behandlas vid medling föreskrivs (3 §) att de 
bedöms vara lämpliga för medling med beaktande av brottets art och 
tillvägagångssättet, förhållandet mellan den misstänkte och brottsoffret 
samt övriga omständigheter som helhet. För att medling ska kunna ske 
i ett brott krävs det att den misstänkte bekräftar de huvudsakliga sak-
förhållandena i händelseförloppet och att medlingen ligger i offrets in-
tresse. Medling får inte ske i brott mot minderåriga, om offret på grund 
av brottets art eller sin ålder är i behov av särskilt skydd.

Initiativ till medling kan tas av den misstänkte, brottsoffret, en polis- el-
ler åklagarmyndighet eller en annan myndighet. I fråga om minderåriga 
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misstänkta eller brottsoffer får också vårdnadshavarna eller andra lag-
liga företrädare ta initiativ till medling. När ärendet gäller en omyndig-
förklarad person som nått myndighetsålder får initiativ till medling också 
tas av dennes intressebevakare (13 §). I fråga om våld i nära relationer 
begränsas emellertid att endast polis- eller åklagarmyndigheten får ta 
initiativ till medling. Lagstiftningen begränsar parter i dessa våldsbrott 
till den misstänktes make, maka, barn eller förälder eller någon annan 
som på liknande sätt är närstående till den misstänkte. Lagen föreskri-
ver även om utredning av förutsättningarna för medling samt beslut om 
medling (15 §) i enlighet med vilken beslut om medling i ett ärende fat-
tas av den person som är ansvarig för medlingsverksamheten. Lagen 
föreskriver också om behörighet av personalen (10 §) enligt vilken per-
sonen ansvarig för medlingsverksamheten och medlingshandledaren 
ska ha för uppgiften lämplig högskoleexamen.

Medling kan påverka parternas ställning i straffprocessens olika ske-
den. Förlikning som uppnås mellan parterna kan fungera som en grund 
för begränsning av förundersökningen, åtalseftergift, lindring av straff 
eller domseftergift. Om ett brott är uppenbart obetydligt och målsägan-
den inte framställer ett straffyrkande, kan undersökningsledaren fatta 
beslut om att lägga ned undersökningen även vid brott som är under 
allmänt åtal (3 kap. 9 § i förundersökningslagen). Om åklagaren väcker 
åtal, går ärendet vidare till en domstol som fattar ett beslut om straffet. 
Åklagaren och domstolen fattar beslutet om bestämmande av straff 
från fall till fall och med prövning av helheten fall för fall. Förlikning kan 
utgöra en grund för domseftergift (6 kap. 12 § i strafflagen). Förlikning 
kan även vara en strafflindringsgrund (6 kap. 6 § i strafflagen). Förlik-
ning kan leda till att lindrigare straffskala används eller att straffart byts 
(6 kap. 8 § i strafflagen).

Nationella rekommendationer och anvisningar

Definitionen, linjedragningarna och styrningen av medling vid våld i nä-
ra relationer har diskuterats vitt och brett sedan början av 2000-talet på 
samhällsnivå. Det har stakats ut nationellt bland annat att endast en 
polis eller en åklagare kan hänvisa våld i nära relationer till medling. 
Återkommande våld har av hävd tolkats utgående från en linjedragning 
av arbetsgruppen för förlikning vid riksåklagarämbete från 2006 enligt 
vilken våld avses vara återkommande då myndigheter fått kunskap om 
det oberoende av om parterna berättar att det funnits våld tidigare eller 
inte.

Polisstyrelsen har utfärdat en anvisning om hur polisen ska agera vid 
våld i hemmet och våld i nära relationer samt våld mot kvinnor (POL-
2020-28566) för tiden 1.7.2020–30.6.2025. Enligt anvisningen ska po-
lisinrättningarna och polisenheterna ha tydliga anvisningar och proces-
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ser för medling vid brottmål. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid om 
våldsbrott kan medlas. Enligt anvisningen ska polisen för sin del alltid 
se till att ett ärende som omfattar våld i hemmet, våld i nära relationer 
eller våld mot kvinnor inte hänvisas till medling om våldet är återkom-
mande. Till exempel våld som har fortsatt länge i ett parförhållande ut-
gör en risk för offrets säkerhet under parförhållandet, men handlingarna 
kan fortsätta exempelvis efter att parförhållandet avslutats i olika former 
av förföljelse och detta ligger även ofta bakom brott mot liv som riktas 
mot kvinnor samt familjemord. Dessutom ska man iaktta att allt som 
har med medling att göra bör godkännas helt frivilligt. Medling får aldrig 
leda till att brottsundersökningen eller väckandet av åtal avbryts i mål 
som gäller våld i hemmet, i nära relationer eller mot kvinnor. En förun-
dersökning av händelser som gäller våld i hemmet, i nära relationer el-
ler mot kvinnor ska alltid slutföras även om målet behandlas genom 
medling (bilaga 3).

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade i januari 2019 en utred-
ning av praxis kring medlingen vid våld i nära relationer (bilaga 4). I ut-
redningen konstaterades att medling vid våldsbrott i nära relationer kan 
fortsättas men att verksamheten ska utvecklas och förenhetligas vida-
re. Med hänvisning till arbetsgruppens resultat konstaterades det i re-
geringsprogrammet som publicerades i juni 2019 att medling ska för-
stärkas, men att det bedöms om medling vid våld i nära relationer ska 
fortsättas eller inte.

Såsom det konstateras i fullmäktigemotionen, berörs Finland av flera 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter. FN:s konvention 
om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) upp-
rättades år 1976 och utvidgades år 1992 att gälla även könsrelaterat 
våld. Istanbulkonventionen från 2015 är Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. 
De här konventionerna har beaktats bland annat i den ovan nämnda 
social- och hälsovårdsministeriets utredning och polisens anvisning. 
Även vid utarbetandet av medlingslagen kontrollerades att den är för-
enlig med Istanbulkonventionen.

För tillfället arbetar en av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp med att 
kartlägga läget och funktionsduglighet av medling och alternativa sätt 
att lösa konflikter. En av arbetsgruppens uppgifter är att avväga fort-
sättningen av medling vid våld i nära relationer i enlighet med rege-
ringsprogrammet. Den utsatta tiden för arbetsgruppen är våren 2023.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en egen arbetsgrupp som be-
står av erfarna medlingshandledare och har bildats av en specialsak-
kunnig i medling. För tillfället uppdaterar arbetsgruppen den nationella 
modellen för god praxis för medling vid våld i nära relationer. Vid ut-
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vecklingsarbetet har man konsulterat experter vid THL:s kompe-
tenskluster inom arbetet mot våld.

Förfarandet för Helsingfors medlingsverksamhet i medling vid våld i nära relationer

THL styr medling i brott- och tvistemål nationellt. Ursprungligen har 
THL redan år 2009 skapat en strukturerad modell för god praxis för 
medling vid nära relationer i enlighet med värdena och principerna för 
reparativ rättvisa samt rådande lagstiftning och rättspraxis. THL över-
vakar och utvecklar modellen och enligt modellen genomförs medling-
arna på ett enhetligt sätt i hela Finland. Helsingfors medlingsverksam-
het följer nationella anvisningar i sin verksamhet.

När ärendet styrs till medling har polis- eller åklagarmyndigheten redan 
bedömt dess lämplighet för medling. I enlighet med 15 § i lagen om 
medling vid brott och i vissa tvister ska medlingsbyrån innan den fattar 
beslut om inledande av medling försäkra sig om att förutsättningarna 
för medling enligt 2 § i lagen föreligger (frivillighet, parterna kan förstå 
betydelsen av en medling och de avgöranden som träffas under den 
och har informerats om sina rättigheter och sin ställning i samband 
med medlingen). Dessutom ska medlingsbyrån bedöma om det är än-
damålsenligt att behandla ärendet genom medling. Beslut om medling i 
ett ärende fattas på medlingsbyrån av den person som är ansvarig för 
medlingsverksamheten. I Helsingfors medlingsverksamhet avses med 
denna tjänsteinnehavare chefen för medlingsverksamhet eller dennes 
ställföreträdande. Parterna kan återkalla sitt samtycke till medling när 
som helst.

Innan chefen för medlingsverksamheten fattar beslut om inledande av 
medling, utreds varje initiativ till medling av en medlingshandledaren. 
Yrkespersonalen vid byrån bedömer och kartlägger att offret inte har 
utsatts för påtryckning för att ge sitt samtycke och exempelvis att våldet 
inte har varit återkommande eller riktats mot en gravid person. Vid be-
dömningen av om våldet varit återkommande iakttas eventuella tidigare 
straffprocesser som gäller våld i nära relationer, tidigare medlingar mel-
lan samma parter samt eventuell regelbundenhet av våld i relationen. 
Vid behov ordnar yrkespersonalen ett separat möte ansikte mot ansikte 
på byrån för att utreda förutsättningarna. Helsingfors stads medlings-
verksamhet tillämpar en vid definition av process för våld i nära relatio-
ner och utöver våld i parförhållanden avses med den även alla andra 
nära människorelationer mellan individer: syskonrelationer, tidigare och 
nuvarande makar, relationer mellan barn och föräldrar samt andra nära 
relationer som kan likställas med dessa.

Servicehandledning utgör en väsentlig del av processen för utredning-
en av förutsättningarna. I Helsingfors har man upplevt att ett fast sam-
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arbete med låg tröskel mellan organisationsaktörer för kommun- och 
våldsarbete fungerar bra ur klientens synvinkel. De vanligaste aktörer-
na är Brottsofferjouren och dess olika tjänster från stödpersonsverk-
samhet till rådgivning för juridisk hjälp, Huvudstadens skyddshem rf:s 
enhet för våldsarbete Kilpola, Miessakit rf:s Lyömätön linja, Suvanto rf 
som koncentrerar sig på våld mot äldre, Loisto setlementti ry:s Sopu-
arbete (hedersvåldsarbete) och barnskydd i ärenden som gäller min-
deråriga samt organisationer för ungdomsarbete såsom Stationens 
Barn rf.

Minst två medlare som fått en lång utbildning i medling vid våld i nära 
relationer deltar alltid i en medling vid våld i nära relationer. Medlings-
paret möter alltid parterna på separata möten före medlingssamman-
trädet och tar på nytt upp eventuella stödtjänster. Ifall det i detta skede 
kommer fram sådana omständigheter som inverkar på hur medlingen 
framskrider exempelvis genom att äventyra offrets ställning, kan pro-
cessen avbrytas med byråns prövning och beslut. Även parterna har 
rätt att avbryta processen när som helst.

Den ordinarie yrkespersonalen vid Helsingfors medlingsverksamhet har 
en lagstadgad lämplig högskoleexamen. THL utbildar kontinuerligt per-
sonal för medlingsbyråer nationellt. På motsvarande sätt har medlings-
byråerna en skyldighet som grundar sig på uppdragsavtal att ordna 
kompletterande utbildning för medlare inom sitt område. Helsingfors 
medlingsverksamhet sammankallar regelbundet en egen samarbets-
grupp för medling vid våld i nära relationer och representanten för med-
ling hör till arbetsgruppen för förebyggande av våld i nära relationer på 
stadsnivå. Personalen vid Helsingfors medlingsverksamhet har den 
kompetens och nivå för yrkesmässighet som krävs och praxis för med-
lingen följer nationella anvisningar.

Till slut

Helsingfors stad har ordnat medlingstjänsten i enlighet med uppdrags-
avtalet som ingåtts med staten. Ordnandet av medlingstjänsten grun-
dar sig på lagstiftning, varför det inte är ändamålsenligt att inleda av-
talsförhandlingar i ärendet med staten. Staden har inte möjlighet att 
ensidigt begränsa någon enskild brottstyp ur produktionen av tjänsten 
på det sätt som föreslås i motionen. Ifall man avstår från all medling vid 
våld i nära relationer, kan det uppstå en situation där staden bryter mot 
avtalet om att producera medling vid brotts- och tvistemål. I detta fall 
borde man överväga om Helsingfors stad helt och hållet bör säga upp 
uppdragsavtalet om produktion av medlingstjänster vid brott- och tvis-
temål inom serviceområdet för Helsingfors stad.



Helsingfors stad Protokoll 19/2021 155 (172)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
03.11.2021

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 FI02012566

Om man i Finland kategoriskt begränsar vissa brottstyper ur medling 
endast i något serviceområde eller några serviceområden för produk-
tion av medling vid brott- och tvistemål, äventyrar det medborgarnas 
likvärdiga rättssäkerhet. Likvärdig behandling av medborgare och till-
gång till tjänster ska gå i uppfyllelse nationellt. Medlingsfall behandlas 
inom det serviceområde där brottet eller tvistemålet skett och tjänsten 
är inte bunden till partens hemort. Begränsning kan leda till att tjänsten 
inte är tillgänglig i Helsingfors men parter i motsvarande brottstyp kan 
delta i medling till exempel i Vanda. I det fallet förverkligas en mera om-
fattande rättssäkerhet i Vanda, vilket inte kan anses vara acceptabelt 
ur medborgarnas synvinkel.

Finlands riksdag har behörigheten att eventuellt stifta om medling vid 
våld i nära relationer. Ledamot Veronika Honkasalo har lämnat ett 
skriftligt spörsmål till regeringen (SS 896/2020 rd) om medling vid våld i 
nära relationer. I det skriftliga spörsmålet frågas hur regeringen ämnar 
säkerställa att tillämpning av medling i fall av våld i nära relationer inte 
äventyrar respekten för offrets rättigheter samt hans eller hennes sä-
kerhet, tillgång till tillräckligt stöd och återhämtning. Ministern hänvisar i 
sitt svar till resultaten som framgår av rapporten som social- och hälso-
vårdsministeriets arbetsgrupp för medling vid våld har gett, till arbets-
gruppen som justitieministeriet har tillsatt för att främja tillämpning av 
medling och till fortsatta undersökningar, vars resultat förväntas våren 
2022. Helsingfors stad följer de nationella anvisningarna och om de 
gällande anvisningarna för medling vid våld i nära relationer ändras, tas 
de också i bruk inom Helsingfors serviceområde.

Helsingfors förbinder sig till att säkra att medling vid våld i nära relatio-
ner i samtliga fall genomförs i enlighet med polisstyrelsens anvisning 
(POL-2020-28566) på så sätt att parterna inte hänvisas till medling om 
våldet är återkommande. Dessutom stärker Helsingfors personalens 
kompetens inom medlingsverksamheten genom att säkra att a) man i 
varje medlingsprocess har säkrat att förutsättningarna för medling upp-
fylls i fråga om hur återkommande våldet är, och b) personalen ser till 
att parternas rättssäkerhet tryggas (lag om medling vid brott och i vissa 
tvister, § 2) i förhållande till frivilligheten och att parten förstår betydel-
sen av de beslut som fattas i medlingen. Som serviceproducent förbin-
der sig Helsingfors till att utveckla sin egen verksamhet i enlighet md 
social- och hälsovårdsministeriets utredning genom att utveckla och 
förenhetliga sin verksamhet och genom att bedöma förutsättningarna 
för fortsatt medling vid våld i nära relationer.

Befogenheter
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Johanna Seppälä, chefen för enheten delaktighet och rådgivning, telefon: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettujen aloite
2 Puitesopimus sovittelupalvelun järjestämisestä
3 Poliisihallituksen ohje
4 Lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu, työryhmäraportti

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.10.2021 § 752

HEL 2021-005590 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Helsinki sitoutuu varmistamaan, että lähisuhdeväkivallan sovittelua to-
teutetaan kaikissa tapauksissa poliisihallituksen ohjeen (POL-2020-
28566) mukaan siten, että sovitteluun ei ohjata, jos väkivalta on toistu-
vaa. Lisäksi Helsinki vahvistaa sovittelutoiminnan henkilöstön osaamis-
ta varmistamalla, että a) jokaisessa sovitteluprosessissa on varmistettu 
sovittelun edellytysten täyttyminen väkivallan toistuvuuden osalta, ja b) 
henkilöstö huolehtii asianosaisten oikeusturvan toteutumisesta (Laki ri-
kosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu, §2) suhteessa va-
paaehtoisuuteen sekä asianosaisten ymmärrykseen sovittelussa tehtä-
vien ratkaisujen merkityksestä. Palveluntuottajana Helsinki sitoutuu ke-
hittämään omaa toimintaansa Sosiaali- ja terveysministeriön selvityk-
sen mukaisesti kehittämällä ja yhtenäistämällä toimintaa ja arvioimalla 
lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamisen edellytyksiä.
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Käsittely

25.10.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Helsinki sitoutuu varmistamaan, että lähisuhdeväkival-
lan sovittelua toteutetaan kaikissa tapauksissa poliisihallituksen ohjeen 
(POL-2020-28566) mukaan siten, että sovitteluun ei ohjata, jos väkival-
ta on toistuvaa. Lisäksi Helsinki vahvistaa sovittelutoiminnan henkilö-
stön osaamista varmistamalla, että a) jokaisessa sovitteluprosessissa 
on varmistettu sovittelun edellytysten täyttyminen väkivallan toistuvuu-
den osalta, ja b) henkilöstö huolehtii asianosaisten oikeusturvan to-
teutumisesta (Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu, §2) 
suhteessa vapaaehtoisuuteen sekä asianosaisten ymmärrykseen sovit-
telussa tehtävien ratkaisujen merkityksestä. Palveluntuottajana Helsinki 
sitoutuu kehittämään omaa toimintaansa Sosiaali- ja terveysministeriön 
selvityksen mukaisesti kehittämällä ja yhtenäistämällä toimintaa ja ar-
vioimalla lähisuhdeväkivallan sovittelun jatkamisen edellytyksiä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

11.10.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Johanna Seppälä, osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 79780

johanna.m.seppala(a)hel.fi
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§ 337
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 Motion av ledamoten Erkki Karinoja m.fl. om flygverksamhet på 
Malms flygplatsområde under detaljplaneläggningen och grundbe-
redningen

 Motion av ledamoten Seida Sohrabi m.fl. om att ge Helsingfors nya 
gata på havsstranden namnet Kalastajankatu (Fiskaregatan)

 Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om behovet av iståndsätt-
ning av skejtparker i Helsingfors

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

 Motion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om flera frisbeegolfba-
nor

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 326, 327, 328, 329, 334, 335, 336 ja 337 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 330, 331 ja 332 §: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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 333 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla 

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oi-
keudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

326, 327, 328, 329, 334, 335, 336 och 337 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

330, 331 och 332 § 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)
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 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

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

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

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

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

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000
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Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
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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: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

333 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
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 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 
hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Telefonnummer: 029 56 42000

  

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften
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Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll
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Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
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

Fatim Diarra
puheenjohtaja
ordförande

Pilvi Torsti
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Pekka Sauri Mika Raatikainen

Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.11.2021.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 15.11.2021.


