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Kokousaika 02.03.2022 18:00 - 20:31

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
saapui 19:30, poissa: 50 - 54 §

Vartiainen, Juhana pormestari
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi saapui 18:10, poissa: 50 - 51 §
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Hakola, Juha
Harakka, Timo saapui 19:14, poistui 19:35, poissa: 

50 - 54 §,  56 - 57 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina poistui 19:05, poissa: 55 - 57 §
Jalovaara, Ville
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Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Nygård-Peltola, Mia saapui 19:00, poissa: 50 - 52 §
Pajula, Matias
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Helal, Fardoos varajäsen

poistui 19:30, saapui 19:40, poissa: 
osa 55 §

Järvinen, Jukka varajäsen
Karinoja, Erkki varajäsen
Kettunen, Marko varajäsen
Kolehmainen, Laura varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
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Laaksonen, Heimo varajäsen
Majok, Ajak varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen

poistui 19:00, saapui 19:05, poissa: 
53 - 54 §

Paunio, Mikko varajäsen
Pennanen, Petrus varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Sohrabi, Seida varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
Jolkkonen, Juha sosiaali- ja terveystoimialan toimia-

lajohtaja
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Peltonen, Antti vs. hallintojohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Kähönen, Henri kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna erityisasiantuntija
Kentala, Julianna erityisavustaja
Keränen, Mira erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Loima, Maria erityisavustaja
Heinonen, Marjukka ylikielenkääntäjä
Schroderus, Jenni kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
50 - 52 §

Wille Rydman kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
53 - 57 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022
Kaupunginvaltuusto

02.03.2022

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

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
50- 54 §, osa 55 §, osa 56 §, 57 §

Antti Peltonen vs. hallintojohtaja
osa 55 §, osa 56 §
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Tid 02.03.2022 18:00 - 20:34

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Rydman, Wille stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande

anlände 19:30, frånvarande: 50 - 54 
§

Vartiainen, Juhana borgmästare
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi anlände 18:10, frånvarande: 50 - 51 

§
Arajärvi, Pentti
Biaudet, Eva
Bogomoloff, Harry
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Hakola, Juha
Harakka, Timo anlände 19:14, avlägsnade sig 

19:35, frånvarande: 50 - 54 §,  56 - 
57 §

Harjanne, Atte
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina avlägsnade sig 19:05, frånvarande: 
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55 - 57 §
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Nygård-Peltola, Mia anlände 19:00, frånvarande: 50 - 52 

§
Pajula, Matias
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Hagman, Sandra ersättare
Helal, Fardoos ersättare

avlägsnade sig 19:30, anlände 
19:40, frånvarande: delvis 55 §

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

avlägsnade sig 19:00, anlände 
19:05, frånvarande: 53 - 54 §

Paunio, Mikko ersättare
Pennanen, Petrus ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Sohrabi, Seida ersättare
Strandén, Juhani ersättare
Sydänmaa, Johanna ersättare
Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
Wallgren, Thomas ersättare
Vesikansa, Sanna ersättare

Övriga

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

sektorn
Järvenkallas, Satu sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Peltonen, Antti stf. förvaltningsdirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Kähönen, Henri stadssekreterare
Villeneuve, Anna specialsakkunnig
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Keränen, Mira specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Loima, Maria specialmedarbetare
Heinonen, Marjukka övertranslator
Schroderus, Jenny translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande
50 - 52 §
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Wille Rydman stadsfullmäktiges I vice ordförande
53 - 57 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
50 - 54 §, delvis 55 §, delvis 56 §, 
57 §

Antti Peltonen stf. förvaltningsdirektör
delvis 55 §, delvis 56 §
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§ Asia

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

51 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

52 Asia/3 Kyselytunti
Frågestund

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

54 Asia/5 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrä-
rahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siir-
täminen
Överskridning av anslag för driftsekonomin, underskridning av verk-
samhetsbidrag och överföring av anslag i 2021 års budget

55 Asia/6 Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet
Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2021 års budget

56 Asia/7 Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg 
aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta
De av ledamöterna Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki och Mirita 
Saxberg väckta motionerna om en ändring av detaljplanen för Stans-
viksberget (nr 12410)

57 Asia/8 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 50
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:

 Sini Korpinen, tilalle Seida Sohrabi
 Jenni Pajunen, tilalle Laura Rissanen
 Sari Sarkomaa, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen
 Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa
 Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Reetta Vanhanen, tilalle Sanna Vesikansa
 Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren
 Mia Haglund, tilalle Vesa Korkkula
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Ajak Majok
 Elina Kauppila, tilalle Sandra Hagman
 Minja Koskela, tilalle Laura Kolehmainen
 Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 Mika Raatikainen, tilalle Marko Kettunen
 Laura Korpinen, tilalle Strandén
 Tom Packalén, tilalle Erkki Karinoja
 Marcus Rantala, tilalle Petrus Pennanen
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 Pilvi Torsti, tilalle Fardoos Helal

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Outi Alanko-Kahiluoto
 Timo Harakka 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
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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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§ 51
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Otto Meri ja Eveliina Heinä-
luoma sekä varalle valtuutetut Mirita Saxberg ja Ville Jalovaara.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimie-
lisesti valtuutetut Otto Meri ja Eveliina Heinäluoma sekä varalle valtuu-
tetut Mirita Saxberg ja Ville Jalovaara.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 52
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin Ukrainan tilanteen vaikutuksia Helsingissä. 
Kyselytunnilla oli esillä Teija Makkosen kysymys aiheesta Helsingin 
väestönsuojat, Sirpa Asko-Seljavaaran kysymys aiheesta varautumi-
nen pakolaisten vastaanottamiseen Ukrainasta ja Sija Borgarsdóttir 
Sandelin kysymys aiheesta Ukrainan tilanteen vaikutukset Helsingissä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 53
Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2022-000234 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Riikka Jauhiaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja

 valitsi Sari Liikalan käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuus-
ton toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 9.1.2022
2 Kirje 30.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.9.2021 § 267 Riikka Jauhiaisen (Kok.) kä-
räjäoikeuden lautamieheksi. Hän on 9.1.2022 toimittamallaan ja 
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31.1.2022 täydentämällään eroilmoituksella pyytänyt eroa käräjäoikeu-
den lautamiehen luottamustoimesta aikataulusyistä.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eropyyntö 9.1.2022
2 Kirje 30.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin käräjäoikeus Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 125

HEL 2022-000234 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Riikka Jauhiaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja 

 valitsee Sari Liikalan käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginval-
tuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 54
Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden 
määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrära-
han siirtäminen

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti keskusvaalilautakunnan, kaupunginkans-
lian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, 
pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuo-
den 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toiminta-
katteet seuraavasti: 

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 eu-
roa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa. 

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käy-
tettäväksi
määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian 
käytettäväksi 
määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa 
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne 
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet 
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa
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Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa 

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana ole-
vat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja 
alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tehdä siirrot vuoden 2021 talousar-
vioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraa-
vasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle 
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia 
+995 000  euroa

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
2 Kaupunginkanslia 8.12.2021
3 Kaupunginkanslia 23.11.2021
4 Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
5 Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021
6 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
7 Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
8 Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021
9 Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Keskushallinto

1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 998 000 euroa, joka 
ylittyi 370 000 euroa johtuen koronan aiheuttamista monista erityisjär-
jestelyistä kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien yhteydessä. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 370 000 euroa.

Ta-kohta 130 03 Valtionperinnöt

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 800 000 euroa, joka 
ylittyi 260 000 euroa johtuen uusien vastaanotettujen valtionperintöjen 
kustannuksista, kuten asuinhuoneistojen vastikkeista ja kuolinpesän 
hoitamiseen liittyvistä kustannuksista. Kustannukset ovat osa normaa-
lia valtionperinnän vastaanottoprosessia. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 260 000 euroa.

1 40 02 ICT yhteispalvelut

Talousarviokohdan vuoden 2021 toimintakate oli 2 833 000 euroa, joka 
alittui 1 911 000 euroa. 

ICT-yhteispalvelut-nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kau-
punginkanslian strategiaosaston Digitaalinen perusta -yksikön tuotta-
mat kaupungin tietoliikenteeseen, kyberturvaan, laitteiden elinkaaren-
hallintaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Muista käyttöta-
louden nettobudjetoiduista talousarviokohdista poiketen ICT-
yhteispalvelut talousarviokohdan toimintakatteella tulee kattaa kullekin 
talousarviovuodelle muodostuvat poistot. 

Vuoden 2021 talousarviota valmisteltaessa talousarviokohdan sitovaksi 
toimintakatteeksi arvioitiin 2,833 miljoonaa euroa. Digitaalisen perustan 
poistojen määrä kuitenkin alitti talousarviovaiheessa budjetoidun tason 
ja toteuma oli vain 0,922 miljoona euroa. Alkuperäisen talousarvion ja 
uuden tavoitellun toimikatteen erotukseksi muodostuu tällöin 1,911 mil-
joonaa euroa. Poistoero johtuu siitä, että laitteita kyettiin hankkimaan 
suunniteltua vähemmän, sillä koronapandemia vaikutti laitteiden saata-
vuuteen ja toimitusaikoihin.  

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 1 911 000 euroa

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi 
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Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 76 100 000 euroa, joka 
ylittyi 14 200 000 euroa johtuen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta Hel-
singissä.

Vaikka talous ja työmarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti, ulottuvat 
niiden vaikutukset pidemmän aikaa työttömänä olleisiin hitaasti, ja pit-
käaikaistyöttömyys kasvaa ennätysvauhtia. Suunnitelluista ja toteute-
tuista työllisyydenhoidon toimenpiteistä huolimatta erityisesti yli 1 000 
päivää työttömänä olleiden määrä jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttö-
mien palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuis-
sosiaalityön palveluihin. Pitkäaikaistyöttömyyden lukumäärän arvioi-
daan saavuttavan huippunsa vasta vuonna 2022. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 14 200 000 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine 
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 287 945 000 euroa, joka ylittyi 6 900 
000 euroa. Lisäylitys aiheutuu pääosin kaupungin saamilla käyttötarkoi-
tussidonnaisilla valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituk-
sella toteutetuista hankkeista, sekä oppivelvollisuuden laajenemisen 
kustannuksista. Talousarviokohdan tulot ylittyvät menoja vastaavasti.

Kaupunginvaltuusto oikeutti 16.06.2021 (§ 187) kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan ylittämään Ta-kohdan 2 10 01, Kasvatus ja koulutus, me-
not 17 500 000 eurolla. Valtuuston päätöksen mukaan myönnettyjä yli-
tysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien 
määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kuten esimerkiksi 
oppimisen tuen, erityisopetuksen ja oppilashuollon lisääntyneen tar-
peen kattamiseen, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti 
vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala on käyttänyt noin 9 miljoonaa euroa koronaepidemiasta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Epidemiasta on aiheutunut myös huomattavia 
menosäästöjä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että toimialan 
menojen kokonaisylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on vain 
ulkopuolista rahoitusta vastaavien kulujen suuruinen. Osa kesäkuussa 
koronakuluihin myönnetystä ylitysoikeudesta jää käyttämättä, mutta 
vastaava ylitysoikeus tarvitaan valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuo-
lisella rahoituksella järjestettyyn toimintaan.

Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden li-
säksi edelleen 6 900 000 euroa.
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Kaupunkiympäristön toimiala

3 10 01 Kaupunkirakenne 

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine 
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 198 710 000 euroa, joka ylittyi 5 000 
000 euroa. Lisäylitys johtuu pääosin lumenpoistotöiden merkittävästä 
kustannusten kasvusta ja kaupungin myymällä maa-alueella olevan ra-
kennuksen purkukustannuksista.

Talven runsaat lumisateet lisäsivät merkittävästi liikennealueiden lu-
menpoistotöitä. Tammikuun 2021 ennätyksellisten lumisateiden seu-
rauksena jouduttiin ottamaan käyttöön viisi lumen varavastaanottopaik-
kaa. Lumen siirtäminen myöhemmässä vaiheessa varapaikoista varsi-
naisiin vastaanottopaikkoihin aiheutti suuret lisäkustannukset.

Vuoden 2021 lopulla kaupunki möi maa-alueen osoitteessa Katajano-
kanlaituri 4. Kauppasopimuksessa on sovittu, että myyjä (kaupunki) 
vastaa alueella sijaitsevan rakennuksen purkukustannuksista ja purku-
kustannusten määrä pienentää viimeistä kauppahintaerää. Viimeinen 
kauppahintaerä on taseen saamisissa ja sitä on pienennettävä purku-
kustannusten verran, ja näin ollen kaupunkirakenteen (Ta-kohta 3 10 
01) käyttömenoksi kirjautuu n. 1,5 miljoonaa euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet 

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine 
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 216 543 004 euroa, josta HSL-
kuntayhtymän maksuosuus oli 214 400 004 euroa ja HSY-
kuntayhtymän maksuosuus 2 143 000 euroa. 

Talousarviossa 2021 HSY-kuntayhtymän maksuosuuteen varauduttiin 
2 143 000 eurolla. HSY:n yhtymäkokouksen 13.11.2020 hyväksymän 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 mukaan Helsingin kaupun-
gilta laskutettavan kuntaosuuden suuruus on 2 143 153,38 euroa. Mää-
rärahan lisäylitys 154 euroa on seurausta siitä, että HSY-maksuosuutta 
pyöristettiin erehdyksessä virheellisesti alaspäin talousarvioon merkit-
täessä. 

Määrärahaa tulisi saada ylittää 154 euroa.

3 10 05 Pelastuslaitos

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 61 361 000 euroa, joka 
ylittyi 500 000 euroa. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin 
investointien määrärahoilla tehtyjä irtaimen hankintoja toteutetaan käyt-
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tötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen pe-
rusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia 
sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja vastaa-
va tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 500 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine 
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 679 839 000 euroa, joka ylittyi 79 000 
000 euroa. Lisäylityksestä pääosa koostuu koronapandemian aiheut-
tamista kustannuksista.

Talousarvion ylityksestä 53 miljoonaa euroa on koronapandemian ai-
heuttamia kustannuksia. Vuonna 2021 koronapandemian toteutuneet 
kustannukset olivat kokonaisuudessaan 199 miljoonaa euroa ja näihin 
saadut valtionavustukset 166 miljoonaa euroa (erotus 33 miljoonaa eu-
roa). Korvaamattomista kustannuksista pääosa on koronatestauksen 
kustannuksia, joiden yksikkökorvaus valtionavustuksissa ei kattanut 
Helsingin kustannuksia. Valtiolta voi hakea vuonna 2022 harkinnanva-
raista valtionavustusta koronapandemian aiheuttamiin kustannuksiin, 
joita aiemmat avustukset eivät ole korvanneet. Harkinnanvaraisen 
avustuksen haku ei ole käynnistynyt eivätkä tarkat hakuperusteet ole 
tiedossa. 

Koronakustannuksien lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioidaan 
ylittävän talousarvion 26 miljoonaa euroa. Ylityksestä 8,5 miljoonaa eu-
roa on teknistä ylitystä, hankemenoja pääosin Rakenneuudistus ja Tu-
levaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeissa, joita vastaavat tulot 
on saatu avustuksina valtiolta. Ylityksestä 17,5 miljoonaa euroa koos-
tuu Apotin käyttöönottoon liittyvistä tulosbudjettia suuremmista sijais-
kustannuksista sekä lastensuojelun ja vammaistyön menoylityksistä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle myönnettiin jo aiem-
min vuonna 2021 ylitysoikeutta (16.6.2021) 146 miljoonaa euroa. Ylity-
soikeuden perusteena olivat valtiolta saatavat avustukset koronpande-
mian kustannuksiin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden li-
säksi edelleen 79 000 0000 euroa.

Määrärahasiirrot

1 40 01 Kaupunginkanslia
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Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine 
ylitysoikeuksineen oli yhteensä 139 635 000 euroa. Tästä määrärahas-
ta siirretään 995 000 euroa talousarviokohdalle 8 05 01 01 kaupungin-
kanslian irtaimen omaisuuden perushankinta.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutos kohdistuu kaupunginkanslian 
elinkeino-osaston määrärahoihin. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan 
työllisyyspalveluiden uusien asiakastilojen hankintoihin (910 000 €) ja 
maahanmuuttopalveluiden kotoutumista edistävien hankkeiden hankin-
toihin (85 000 €) yhteensä 995 000 euroa.

Helsingin kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jota var-
ten kaupunginkanslian elinkeino-osasto on hankkinut asiakastyöhön 
soveltuvia uusia toimitiloja. Elinkeino-osasto tarvitsee laajat asiakas-
palvelutilat myös vuonna 2023 päättyvän työllisyyden kuntakokeilun 
jälkeen. Pääosa toimitiloihin liittyvistä kustannuksista kohdistuu niiden 
kalustamiseen, toiminnan digitalisaation edellyttämän kokonaisuuden 
sekä turvajärjestelmien rakentamiseen.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -
yksikkö myöntää toimialojen kotoutumista edistäviin hankkeisiin rahoi-
tusta. Toimialojen kotoutumista edistävät hankkeet voivat liittyä myös 
investointiluonteisiin menoihin. Määrärahan käyttötarkoituksen muutos-
ta haetaan kotoutumista edistävään Vetovoimainen leikkipuisto -
hankkeeseen. Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeessa hankitaan leik-
kipuistojen tunnistettavuutta, saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta pa-
rantavia monikielisiä tunnuselementtejä, käyttäen hyväksi hankkeessa 
aiemmin toteutetun palvelumuotoilun selvityksen tuloksia. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
2 Kaupunginkanslia 8.12.2021
3 Kaupunginkanslia 23.11.2021
4 Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
5 Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021
6 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
7 Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
8 Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021
9 Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 123

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristö-
lautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alitta-
maan toimintakatteet seuraavasti: 

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 eu-
roa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa. 

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käy-
tettäväksi
määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian 
käytettäväksi 
määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa
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Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa 
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne 
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet 
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa

Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa 

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana ole-
vat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja 
alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousar-
vioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraa-
vasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle 
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia 
+995 000  euroa

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi
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§ 55
Vuoden 2021 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoit-
teet

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginkanslian, taloushallintopalvelu-
liikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokunnan, kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastus-
lautakunnan, liikennelaitoksen johtokunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 
2021 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämi-
sestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginkanslia 20.1.2022
2 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 7.12.2021
3 Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.1.2022
4 Kasvatus ja koulutus lautakunta 18.1.2022
5 Kaupunkiympäristölautakunta 25.1.2022
6 Pelastuskomentajan kirje 21.1.2022
7 Liikennelaitoksen johtokunta 25.1.2022
8 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtajan kirje_4.2.2022
9 Sote toimialajohtajan kirje 27.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toimin-
nan tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginval-
tuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallitukses-
sa.
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Kaupunkitasolla (toimialat, liikelaitokset ja virastot) sitovia toiminnan ta-
voitteita oli yhteensä 35 kappaletta, joista 16 tavoitetta ei toteutunut. 
Yhdellä tavoitteella voi olla yksi tai useampia tavoitteen toteutumista 
määrittelevää mittaria. Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä 
on, että tavoitetaso saavutetaan kaikissa mittareissa.

Kaupunginkanslia, taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta, työter-
veysliikelaitoksen johtokunta, kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupun-
kiympäristölautakunta, pelastuslautakunta, liikennelaitoksen johtokunta, 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta pe-
rustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2021 talousarvion sitovat toimin-
nan tavoitteet eivät toteutuneet.

Keskushallinto

Kaupunginkanslia

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista kumpikaan ei toteutunut.

Ensimmäinen mittari, palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteut-
taminen hankesuunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hy-
väksymistestaukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä, ei 
toteutunut. Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitel-
lusta (1.1.2022), koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi 
kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia 
järjestelmään. Aloitusta on siirretty huhtikuulle 2022.

Toinen mittari, HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteu-
tettu ja järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä, ei 
toteutunut. HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta päätettiin 
siirtää eteenpäin vuodelle 2022, koska Sarastian palkkajärjestelmän 
käyttöönotto on vielä kesken.

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen
ja palvelujen vakiinnuttaminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mit-
taria, joista kaksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudes-
saan keskitetyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti 
käynnissä), ei toteutunut. Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hal-
linnan piiriin vanhan sopimuksen nojalla. Hankintapäätös uudesta ja 
kattavammasta palvelusta tehtiin vuoden 2021 lopussa ja käyttöönotot 
alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu kattaa ympärivuorokautiset 
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valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin Helnet-
verkkoon kytketyille laitteille.

Tavoitteen mittari, loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan kes-
kitetysti ja tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajär-
jestelmän avulla, ei toteutunut. Stadin Helpdesk on keskitetty palvelu-
hallintakanava tukipyynnöille, johon kaikki digitaalisen perustan asiak-
kaat asteittain siirtyvät. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimiala sekä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala käyttävät vielä poistuvan ICT-
palvelutuottajan ratkaisua, joka poistuu käytöstä vuoden 2022 aikana. 
Apotti-integraation myötä myös Sote-toimiala siirtyy Stadin Helpdeskin 
käyttäjäksi.

Taloushallintopalveluliikelaitos

Tavoite: Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoittelemme sel-
keää asiakastyytyväisyyden nousua

Toteuma: Tavoitteen mittari, taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakas-
tyytyväisyys on vähintään 3,99 (asteikolla 1-5), ei toteutunut. Toteuma
oli 3,68.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen asiakastyytyväisyys laski hieman 
vuoden 2020 tuloksesta (3,78) ja jäi alle asetetun tavoitteen. Vuoden 
2021 asiakastyytyväisyyskysely toimitettiin 4 317 henkilölle, joista 1 
368 vastasi siihen. Kyselyn vastausprosentti oli 32. 

Vuoden 2021 kyselyn tulosten perusteella kaikki palvelut onnistuivat 
lähes saman tasoisesti kuin vuonna 2020. Kyselytuloksissa ei ole pal-
veluiden välillä osastoittain juurikaan eroja, mutta onnistuminen asiak-
kaiden välillä vaihtelee suuresti. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten 
perusteella (3,25) tavoitettavuus on selkeä kehityskohde.

Työterveysliikelaitos

Tavoite: Asiakaskokemus paranee

Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemusta kuvaavan nettosuosit-
teluindeksin (NPS) taso 69, ei toteutunut. Toteuma oli 66. NPS kuvaa 
todennäköisyyttä, jolla asiakas suosittelisi tai käyttäisi palvelua uudel-
leen. 

Vaikka sitovaa tavoitetta ei saavutettu, on tulos hyvä, kun huomioidaan 
pitkittyneen koronapandemian vaikutukset. Pitkittynyt koronapandemia 
on muuttanut työterveysliikelaitoksen toimintaa ja aiheuttanut merkittä-
viä muutoksia palveluiden suunnitteluun, sisältöön ja tuotantoon. Koro-
natilanteesta johtuvat toistuvat kiirehuiput eri palvelukanavissa ovat 
vaikuttaneet asiakkaiden palvelukokemukseen ja palveluiden saatavuu-
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teen. Vaje henkilökuntaresurssissa yhdistettynä lisääntyneeseen sekä 
muuttuneeseen kysyntään ovat vaikuttaneet NPS arvon laskuun. Asia-
kokemusta parantavia toimenpiteitä ovat muun muassa resurssien 
kohdentaminen kuormitushuippujen mukaan, resurssien lisääminen, 
toimintojen uudelleen organisointi sekä ostopalvelujen käyttö.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tavoite: Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja 
oppia ja opiskella

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mit-
taria, joista kolmessa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, ja va-
paassa sivistystyössä tavoitetaso toteutui. Lukiokoulutuksen sekä am-
matillisen koulutuksen osalta mittarit jäivät toteutumatta.

Lukiokoulutuksen mittari, vähintään 75 % ensimmäisen vuoden opiske-
lijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 esimerkiksi 
osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuella, ei toteutu-
nut. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista 41,7 % suoritti Opintoka-
mu-kurssin kevätlukukauden aikana. 

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opinto-
kamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaa-
jien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Koronatilanne ei keväällä 
2021 mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyttämistä Opintoka-
mu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmänohjaustuokioissa on 
jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtuvia ajankohtaisia asioi-
ta. Tavoite suunniteltiin ja päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu 
näkymä vuoden 2021 kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui lii-
an optimistiseksi.

Ammatillisen koulutuksen mittari, negatiivinen keskeyttäminen pysyy 
tavoitetasolla 7,4 %, ei toteutunut. Negatiivisesti keskeyttäneitä opiske-
lijoita oli 1034, joka on 11,6 % opiskelijamäärästä.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suh-
teessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti kes-
keyttäneiden määrä on pienentynyt. Vuonna 2020 heitä oli 1142, joka 
oli 12,7 % opiskelijamäärästä. 

Vuonna 2021 oppilaitoksesta riippumattomilla tekijöillä oli edelleen 
vahva vaikutus nuorten negatiiviseen keskeyttämiseen. Nuorten aikuis-
ten opintoihin kiinnittymiseen vaikuttaa paljon esimerkiksi itsenäistymi-
seen liittyvät haasteet. Aikuisten (yli 30-vuotiaiden) osalta esimerkiksi 
taloudellisen tilanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista 
keskeyttämistä.
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Tavoite: Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty viisi toteutumista määrittelevää mit-
taria, joista kahdessa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ta-
voitetaso toteutui. Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä 
vapaan sivistystyön osalta mittarit jäivät toteutumatta.

Nuorten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 95 % opiskelijoista osallis-
tuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetus-
suunnitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työ-
paikat), ei toteutunut. Opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista.

Aikuisten lukiokoulutuksen mittari, vähintään 30 %:ssa lukion kursseja 
toteutetaan opetussuunnitelman mukainen opintokäynti (korkeakoulut, 
yritykset, työpaikat), ei toteutunut. Opintokäynti järjestettiin13,8 %:ssa 
kursseista.

Keväällä 2021 etäopetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa 
fyysisinä vierailuina. Etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät ra-
kentamaan verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia 
opintokäyntejä. Alkusyksystä 2021 koronarajoitusten hetkellisesti lie-
vennyttyä opintokäyntejä toteutettiin myös fyysisesti, mutta loppusyk-
systä koronatilanteen edelleen pahennuttua vierailujen toteutuminen 
jälleen vaikeutui. Korkeakoulut, yritykset ja työpaikat eivät koronatilan-
teesta johtuen halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukiot 
ovat halunneet minimoida lähiopetukseen liittyvät riskit pitkien etäope-
tusjaksojen jälkeen.

Ammatillisen koulutuksen mittari, työpaikalla tapahtuva oppiminen kas-
vaa 10 000 päivällä verrattuna vuoteen 2020, ei toteutunut. Työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen toteuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli 337 
346 päivää, joten tavoite vuodelle 2021 oli 347 346 päivää. Työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen toteuma vuonna 2021 oli 313 584 päivää, joka 
jäi 33 762 päivää tavoitteesta. Se on myös 23 762 päivää vähemmän 
kuin vuonna 2020.

Korona on vähentänyt merkittävästi työpaikoilla tapahtuvan oppimisen 
mahdollisuuksia. Työnantajat ovat pyrkineet maksimoimaan oman hen-
kilöstönsä koronaturvallisuuden, mikä on vaikuttanut siihen, että opis-
kelijat eivät päässeet suunnitelman mukaisille työelämäjaksoille. Pää-
kaupunkiseudun työpaikkojen siirtyminen laajasti etätyöhön heikensi 
oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työnantajien kanssa. 

Vapaa sivistystyön mittari, kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-
Helsingin alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020, ei toteutunut. 
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Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vuonna 2020 kurssilaisten määrä oli 18 
069, jolloin tavoite vuodelle 2021 oli 18 972 kurssilaista. Vuoden 2021 
toteuma oli 15 455 kurssilaista.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan 
etä- ja verkko-opetuksena paitsi maahanmuuttajien lukukoulutukset, 
jotka toteutettiin osittain lähiopetuksena. Syyslukukauden alussa kurs-
sikoot olivat puolitettuja koronarajoitusten takia. 1.10.2021 jälkeen al-
kaneiden kurssien kurssikoot palautettiin normaaleiksi. Kurssilaisten 
määrä kasvoi loppuvuodesta, mutta kasvu ei ollut riittävää tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Kaupunkiympäristön toimiala

Tavoite: Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen 

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-
m², ei toteutunut. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli noin 
251 000 k-m².

Alustavan tiedon mukaan kaupungin luovuttamilla tonteilla alkoi vuonna 
2021 yhteensä vain noin 3 700 asunnon rakentaminen, kun AM-
ohjelman mukainen taustatavoite on ollut 4 900 asuntoa (7 000 asun-
non tuotantotavoitteesta 70 % toteutuu kaupungin luovuttamille tonteil-
le). Sitovaa tavoitetta vastaavaa määrää asuntohankkeita ei siirtynyt 
vuoden 2021 aikana eri syistä tontinluovutusvaiheeseen, mikä vaikut-
taa luovutetun rakennusoikeuden määrään. 

Yhtenä keskeisenä syynä voidaan pitää vuoden 2021 aikana alkanutta 
selkeää rakennuskustannusten nousua ja säännellyn asuntotuotannon 
heikkoa urakkatarjoustilannetta, jonka johdosta mm. useat Helsingin 
Asuntotuotantotoimiston Ara-hankkeet eivät edenneet toteutus- ja sen 
myötä tontinluovutusvaiheeseen. Myös yksityisten toimijoiden hankkei-
den liikkeelle lähdössä havaittiin edelleen varovaisuutta, johon lienee 
vaikuttanut koronapandemian jatkuminen ja sen vaikutukset asuntoky-
syntään.

Lisäksi täydennysrakentamisalueilla luovutusten edellyttämät yhä mo-
nimutkaisemmat järjestely- ja valmistelutoimet vaikuttavat tonttien luo-
vutusprosessiin. Rakennettuun ympäristöön sovitettavan hankkeen 
luovutus vie kokonaisuudessaan enemmän aikaa muun muassa yhteis-
järjestelyjen, autopaikkajärjestelyjen, olemassa olevan infran ja vuokra-
sopimusmuutosten vaatimien valmistelutöiden vuoksi.
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Tavoitteen mittari, asuntotuotanto vähintään 1 500 asuntoa, ei toteutu-
nut. Vuonna 2021 asuntotuotantopalvelu käynnisti 913 uudisasunnon 
rakentamisen.

Tavoitteen toteutumattomuutta selittää ennen kaikkea asuntohankkei-
den urakkakilpailut, joihin ei saatu riittävästi tarjouksia. Tämä aiheutti 
sen, ettei asuntoaloituksia saatu käynnistymään tavoitetta vastaavaa 
määrää vuonna 2021.

Asiaa selittää muun muassa erittäin nopeasti tapahtunut rakentamisen 
hinnan nousu, mikä on nostanut hankkeiden kustannusarviot ARA:n 
hyväksymän hintatason yläpuolelle. Mikäli hanke vaikuttaa jo suunnitte-
luvaiheessa liian kalliilta suhteessa ARA:n hyväksymään hintatasoon, 
urakoitsijat eivät jätä ARA-tuotantoon lainkaan tarjousta. Lisäksi raken-
tamisen alalla kärsitään pääkaupunkiseudulla ammattitaitoisen työvoi-
maan saatavuudesta ja kilpailu osaavista ammattilaista on kovaa. Ura-
koitsijoilla on myös haasteita saada rekrytoitua hankkeisiin osaavaa 
työnjohtoa. Tällaisessa tilanteessa kohtuuhintaisen ja hintasäännellyn, 
mutta silti vaativan tuotannon julkinen rakennuttaja ei välttämättä ole 
ensisijaisesti houkutteleva tarjoamisen kohde. 

Yksittäisissä rakennushankkeissa on myös ollut rakentamista hidasta-
via tekijöitä, jotka eivät ole olleet ennalta tiedossa, kuten rakennuston-
tilla olevat maanalaiset siilorakenteet, HSY:n viemäreiden siirtäminen 
sekä uudisrakentamisen tieltä purettavan rakennuksen asbestitöiden 
ennakoitua suurempi laajuus.

Tavoite: Ekologisesti kestävän kehityksen turvaaminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista kaksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, kaupungin omissa toimitiloissa (uudiskohteet, perus-
korjauskohteet) päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumpputek-
niikka aina, kun se on teknisesti mahdollista ja kun takaisinmaksuaika 
on 15 vuotta tai alle, ei toteutunut.

Vuonna 2021 alkaneissa uudisrakennus- ja perusparannushankkeissa 
lämpöpumppujen kannattavuustarkastelut on tehty tai ovat käynnissä 
yhteensä 16 hankkeessa. Viidessä hankkeessa päälämmitysjärjestel-
mäksi on valittu lämpöpumpputekniikka ja yhdeksässä hankkeessa 
kannattavuus- ja toteutettavuustarkastelut ovat vielä kesken. Kahdessa 
hankkeessa on valittu muu lämmitysmuoto kuin lämpöpumppuratkaisu, 
vaikka se olisi teknisesti ollut mahdollista ja takaisinmaksuaika olisi ol-
lut 15 vuotta tai alle.
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Tavoitteen mittari, kaikki vuonna 2021 alkavat kaupungin hallinnoimat 
korjausrakennushankkeet tulee suunnitella ja myöhemmin toteuttaa si-
ten, että rakennuksen E-luku pienenee peruskorjauksen myötä vähin-
tään 20 %-yksikköä enemmän kuin kansallinen määräystaso edellyttää 
(ympäristöministeriön asetus 4/13 7§ E-lukuvaatimus rakennusluokit-
tain), ei toteutunut.

Tavoite on toteutunut 15 hankkeessa 16:sta. Päiväkoti Pihlajan perus-
parannus- ja käyttötarkoituksen muutoshankkeessa yhteisesti sovitusta 
toimintaprosessista poiketen projektitiimissä ei ollut hankkeen alkuvai-
heessa mukana energia-asiantuntijaa. Täten E-lukutavoitteen asetta-
minen ja E-luku-laskenta jäivät toteutumatta.

Tavoite: Asiakaskokemuksen parantaminen

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kolme toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista yksikään ei toteutunut.

Tavoitteen mittari, ulkoilmatapahtumien tapahtuma-aluevuokrauksen 
läpimenoaika (mediaani viisi arkipäivää), ei toteutunut. Läpimenoajan 
toteuma oli kuusi arkipäivää.

Syynä tavoitteen toteutumattomuuteen oli koronan aiheuttama epä-
varmuus tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumailmoituksia jätettiin 
vireille normaalisti, mutta koska tapahtumien järjestäjät eivät pystyneet 
vahvistamaan tapahtuma-aikoja, ei tapahtumapäätöksiä pystytty teke-
mään tavoiteajassa. Tapahtumajärjestäjät ja ilmoitusten käsittelijät jou-
tuivat useassa kohtaa odottamaan päivitettyä tietoa tapahtumarajoituk-
siin liittyvistä määräyksistä.

Tavoitteen mittari, asiakaspalautteeseen vastaaminen tavoiteajassa 
(viisi arkipäivää), ei toteutunut. Toteuma oli keskimäärin 5,68 arkipäi-
vää. 

Asiakaspalautteita tuli vuonna 2021 verkkopalvelun kautta ennätys-
määrä, 45 764 kappaletta. Määrä kasvoi vilkkaaseen vuoteen 2020 
verrattuna 13 prosenttia. Palautteet lisääntyivät erityisesti lumisen alku-
vuoden seurauksena sekä ihmisten aktiivisesta puistojen ja yleisten 
alueiden käytöstä, mikä taas johtui lämpimistä vuodenajoista.

Tavoitteen mittari, Helsingin kaduilla tehtävien töiden järjestelyjen toi-
mivuutta koskevan asiakaskyselyn tulos ylittää arvon 3,3 (asteikolla 1-
5), ei toteutunut. Kyselytutkimuksen toteuma oli 2,7.

Katutöiden liikennehaittojen vähentämiseksi on pyritty lyhentämään 
työmaajärjestelyihin käytettävää aikaa, pienentämään yhdellä kertaa 
työlle varattuja alueita ja parantamaan työnaikaisia liikennejärjestelyitä. 
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Asukkaiden ja yrittäjien työmaakokemuksen parantamiseksi on kiinni-
tetty erityisesti huomiota viestintään, työmaiden opastamiseen ja ai-
taamiseen, alueiden siisteyteen ja parannettu kulkureittejä.

Useat tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ovat sellaisia, että niiden vai-
kutus katutöiden haittojen vähenemiseen ja asukaskokemukseen nä-
kyvät viiveellä. Katutöiden haittojen vähentäminen vaatii jatkuvaa kehi-
tystyötä ennen kuin ne saadaan vastaamaan odotuksia, joita kaupunki-
laisilla on kaupunkitilan käytettävyydelle.

Pelastuslaitos

Tavoite: Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista toinen ei toteutunut.

Mittari, ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään 8 min 
70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä, ei toteutunut. Tavoit-
tamisviive on enintään 8 minuuttia 58 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B 
tehtävissä.

Koronapandemia on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja nii-
hin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohtee-
seen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa tavoittamisviiveet-
tä. Lisäksi luminen talvi pidensi ajoaikoja.

Tavoite: Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja 
palvelutarpeen muutokset huomioiden

Toteuma: Tavoitteen mittari, tulosbudjetti ei ylity, ei toteutunut.

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha mukaan lukien kaupun-
ginhallituksen vuoden 2021 palkkakehityssuunnitelman mukaiset tehtä-
väkohtaisten palkkojen korotukset oli 61 361 000 euroa, joka ylittyy 
noin 500 000 eurolla. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisem-
min irtaimen investointien määrärahoilla tehtyjä hankintoja toteutetaan 
käyttötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen 
perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustan-
nuksia sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja 
vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Liikennelaitos (HKL)

Tavoite: Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy vähintään 
vuoden 2019 syksyn tasolla
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Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty kaksi toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista toinen ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä mitataan ky-
selytutkimuksesta saatavalla liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteik-
ko 1-5), jonka osatekijöinä ovat kuljettajan ajotapa ja vaunun siisteys. 
Lisäksi raitioliikenteessä arvioidaan kuljettajan palvelu- ja neuvontaky-
kyä ja metroliikenteessä aikataulussa pysymistä sekä opasteiden toi-
mivuutta asemilla.

Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosanaa kuvaava mittari, raitioliikenne 
4,04 (2019: 4,04), ei toteutunut. Toteuma oli 3,97. 

Koronan vuoksi raitioliikenteen kuljettajien asiakaspalvelutehtävät ovat 
olleet keskeytettynä lähes koko vuoden. Lisäksi asiakkaiden siisteyden 
ja hygieenisyyden odotukset ovat nousseet. Näiden vuoksi palvelun ja 
neuvonnan arvosanat ovat koronaa edeltäviä vuosia alhaisemmalla ta-
solla.

Metroliikenteen mittari, liikennöitsijäarvosana on vähintään 4,08, toteu-
tui. Toteuma oli 4,16. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tavoite: Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella

Toteuma: Tavoitteen mittari, tuotetaan ennen valtuustokauden päätty-
mistä konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen strategiasta sekä 
luodaan yhteiset avustamisen ja palvelutuotannon hankinnan käytän-
nöt. Jokaisen palvelukokonaisuuden kuvaukset ovat valmiit ennen val-
tuustokauden loppua ja avustamisen ja hankinnan käytännöt on luotu, 
ei toteutunut.

Tavoitteen alkuperäisen aikataulun mukaan toimialan palvelukokonai-
suuksien (kulttuuri, liikunta, kirjasto, nuoriso) kuvaukset palvelujen tuot-
tamisen strategiasta tuli olla valmiina ennen valtuustokauden loppua. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti iltakoulussaan 4.5.2021 muut-
taa aikataulua niin, että palvelukokonaisuuksien kuvaukset tuli olla 
valmiina vuoden 2021 aikana. Vaikka tavoite ei aikataulun osalta toteu-
tunut, päätökset palvelustrategioista tehtiin toimialan lautakunnassa ta-
lousarviovuoden aikana marras-joulukuussa.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialalla siirryttiin vaiheittain vuoden 2021 aikana 
asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin. Apotin raportointiominai-
suuksien kehitystyö jatkuu vuonna 2022, jonka vuoksi sitovien tavoit-
teiden toteumatiedot eivät olleet kaikilta osin saatavilla tarvittavalla 
tarkkuustasolla vuoden 2021 tilinpäätösaikataulussa. Käyttöönoton 
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vuoksi useat sitovien tavoitteiden mittarit eivät ole vertailukelpoisia ai-
emmasta tietokannasta poimittujen tietojen kanssa. Tästä syystä vuo-
den 2021 suoritetietoja ei pystytä raportoimaan entisellä tavalla eikä 
kaikkien sitovien tavoitteiden toteumista arvioimaan riittävän luotetta-
vasti.

Tavoite: Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäi-
semme syrjäytymistä

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista yksi jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, kotihoidossa on kattavasti käytössä liikkumissopi-
mus (vähintään 70 %:lle säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty 
liikkumissopimus), ei toteutunut. Toteuma oli 69,5 %. Mittarin tavoiteta-
soa ei saavutettu, koska koronaepidemia on vaikuttanut henkilöstön 
poissaoloihin ja sijaisten saatavuuteen.

Tavoite: Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä

Toteuma: Tavoitteen mittari, asiakaskokemus paranee terveysasemilla 
ja psykiatria- ja päihdepalvelussa vuoteen 2020 verrattuna, ei toteudu.

Asiakaspalautelaitteet otettiin pois käytöstä koronaepidemian vuoksi 
16.3.2020. Asiakaspalautelaitteita on otettu käyttöön vaiheittain 
1.8.2021 jälkeen. Saatu tieto ei ole vertailukelpoista, koska asiakaspa-
lautelaitteita on otettu käyttöön vaiheittain ja vastaajamäärä on jäänyt 
vähäiseksi.

Tavoite: Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa

Toteuma: Tavoitteelle oli määritelty neljä toteutumista määrittelevää 
mittaria, joista kolme jäi toteutumatta.

Tavoitteen mittari, terveysaseman hoitotakuun toteutuminen (ensikon-
taktissa toteutunut hoito, kiireellisen hoidon toteutuminen samana tai 
seuraavana arkipäivänä, kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuoro-
kauden aikana), ei toteutunut.

Mittarin kolmesta osa-alueesta seuraavat kaksi eivät toteutuneet:

- mittari: ensikontaktissa toteutunut hoito, tavoite 75 %
- mittari: kiireettömän hoidon toteutuminen 10 vuorokauden aikana, ta-
voite 70 %

Ensikontaktissa toteutunut hoito-osa-alue toteutui ennen Apotin käyt-
töönottoa (4/2021) 83 prosenttisesti. Apotti-tietojärjestelmään siirtymi-
sen jälkeen tietoja ei ole saatavilla luotettavasti.
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Kiireettömän hoidon osa-alue toteutui ennen Apotin käyttöönottoa 
(4/2021) hoitajilla 99 prosenttisesti ja lääkäreillä 84 prosenttisesti. Apo-
tin käyttöönoton jälkeen kiireetön hoito toteutui 10 vuorokaudessa hoi-
tajilla 78 prosenttisesti ja lääkäreillä 52 prosenttisesti.

Tavoitteen mittari, suun terveydenhuollossa välitön yhteydensaanti to-
teutuu (mittari 1: kiireettömän hoidon takaisinsoittolinja on käytössä ko-
ko virka-ajan, mittari 2: kiireettömän hoidon takaisinsoittoon vastataan 
samana päivänä), ei toteutunut.

Mittarin kahdesta osa-alueesta seuraavat molemmat jäivät toteutumat-
ta:

-mittari: kiireettömän hoidon takaisinsoittolinja on käytössä koko virka-
ajan
-mittari: kiireettömän hoidon takaisinsoittoon vastataan samana päivä-
nä 90 %

Takaisinsoittolinja jouduttiin viimeksi katkaisemaan 21.5.2021. Samana 
päivänä kiireettömän hoidon takaisin soittoon vastattiin 61 prosenttises-
ti. Takaisinsoiton puhelinruuhkaa purettiin syksyllä eikä takaisinsoitto-
jonoa ole ollut 22.9.2021 jälkeen. Loppuvuoden aikana 90 % takaisin-
soiton vastaustavoitetta ei ole saavutettu viitenä päivänä.

Suun terveydenhuollon yhteydensaannin haasteet ovat johtuneet hen-
kilöstön saatavuudesta, sähköisten palvelujen heikosta saatavuudesta 
asiakkaille, puheluiden suuresta määrästä per vastaaja sekä teknisistä 
ongelmista. 

Tavoitteen mittari, 20 % kotihoidon asiakkaista on kuvallisen etähoidon 
asiakkaita, ei toteutunut. Toteuma oli 14,5 %. 

Koronaepidemian ja asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöö-
noton vuoksi henkilökunnalla ei ollut riittävästi resursseja etähoidosta 
tiedottamiseen ja opettamiseen säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Si-
jaisia ei ole saatu rekrytoitua tarvetta vastaavaa määrää. Lisäksi koro-
naepidemia on vaikeuttanut maailmanlaajuisesti laitteiden saatavuutta, 
eikä asiakkaille tarjottavia etälaitteita (tietokonetabletteja) saatu suunni-
tellussa aikataulussa. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalveluliikelaitos
Työterveysliikelaitos
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Pelastuslaitos
Liikennelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 124

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallin-
topalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokun-
nan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, 
pelastuslautakunnan, liikennelaitoksen johtokunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 
2021 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämi-
sestä.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
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Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256
riina.kopola(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 14

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2021 ja totesi, että 
asia ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1) Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingis-
sä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vai-
kutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on vähin-
tään 8000 turvallisuuspistettä

Tavoite toteutui. Tulos oli 10558 pistettä.

2) Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukai-
nen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja 
ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutui. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen oli enin-
tään 6 minuuttia 52 % tehtävistä.

3) Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Ta-
voitetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Vii-
veen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi 
maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi 
olla vähintään 32 %.

Tavoitteet toteutuivat osittain. Kammiovärinäpotilainen selviytymisaste 
oli 32 %. Sen sijaan tavoittamisviive oli 58 % ja alitti tavoitteen 12 pro-
senttiyksikköä. Ensihoidon tehtävämäärä palautui vuonna 2021 pan-
demiaa edeltävään kasvutrendiin. Covid-19 potilaan hoidon jälkeen en-
sihoitoyksiköille joudutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on 
pois hälytysvalmiudesta 30-60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoitta-
misviivettä, koska korvaava yksikkö samanaikaiseen tehtävään tulee 
kauempaa. 

4) Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täy-
dennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin 
vuonna 2020.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 31 (117)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
02.03.2022

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

Tavoite ylittyi 30 %. Pandemiatilanteesta huolimatta lähes kaikki täy-
dennyskoulutus on kyetty toteuttamaan metodiikkaa kehittämällä ja 
osittain myös kirimään 2020 syntynyttä koulutusvelkaa. Rekrytoinneista 
johtuen uuden henkilöstön koulutusta on toteutettu poikkeuksellisen 
paljon. 

5) Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan ly-
hyillä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutu-
misella.

Tavoite toteutui osittain. Lyhyet sairauspoissaolot olivat enintään vuo-
den 2020 tasolla .Varhaisen tuen keskustelujen toteutumisastetta ei 
kyetty mittamaan mittausprosessin häiriöiden johdosta.

6) Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelu-
tarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittä-
vyydellä

Tavoite ei toteutunut. Tulosbudjetti ylittyi 480 000 eurolla. Ylitys johtuu 
muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla tehty-
jä hankintoja on toteutettu käyttötalouden määrärahoilla yli 650 000 eu-
rolla  tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys 
sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia yli 300 000 sekä toi-
minnan kehittämiskustannuksia noin 150 000, joihin saadaan menoja 
vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäris-
tön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista vuonna 2021 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 15284

mirka.saarholma(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi
Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantopäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien ta-
voitteiden toteumatiedot kansliaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19
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HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kau-
punginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.

Päätöksen perustelut

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen 
ja palvelujen vakiinnuttaminen

 Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hal-
linnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tuki-
pyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avul-
la
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyt-
tä mitataan

 Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskite-
tyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä) 
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopi-
muksen nojalla. 
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta  tehtiin vuoden 
2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu 
kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin 
Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon ta-
pahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.

Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja 
tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla 
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, jo-
hon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimer-
kiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan rat-
kaisua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä 
myös Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja palve-
lujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan joh-
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tuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn hallin-
nan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmäärittelyt 
ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tarjoami-
nen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten toi-
mialojen Soten ja Kaskon osalta. 

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

 Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistes-
taukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjes-
telmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä

Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymistes-
taukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut 
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta 
(1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi 
saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä 
toiminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty 
huhtikuulle 2022.

Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja 
järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja 
henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei 
saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin, 
koska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin 
kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. 
HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivästyttä-
mään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkkajärjes-
telmän käyttöönotossa.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 35 (117)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
02.03.2022

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

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista ta-
voitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa. 

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavut-
taminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei to-
teutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepi-
demian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys 
kaikkien mittareiden toteutumisesta.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto 
vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsi-
ryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä ar-
viointimallilla.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen 
arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen ar-
viointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan 
oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu. 

Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja 
ruotsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun 
tavoite ja käytiin arviointikeskustelu. 
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Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin 
yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman Opiske-
lijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044 
(Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.  

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuo-
den opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 
esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuel-
la. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia 
työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. 
Kaikki materiaalit ovat sähköisiä.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.  

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opinto-
kamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaa-
jien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi 
sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit 
(6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Ko-
ronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien käyt-
tämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryhmä-
nohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista johtu-
via ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin etäope-
tusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeuttanut 
kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankohtaisiin 
asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin ja 
päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 ke-
vätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on 
enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti kes-
keyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoi-
den määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti 
keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valma-
opiskelijoista.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suh-
teessa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti kes-
keyttäneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä. 
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Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt 
noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä 
vuonna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdal-
ta negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä. 
Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitok-
sen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, 
esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen ti-
lanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työ-
väenopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi -
verkon oppimisalustoja 

Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin 
41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja li-
sännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä. 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen 
oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjai-
nen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan 
kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin 
on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät, 
mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä maini-
tussa ensimmäisessä mittarissa.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa 
lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen 
kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväko-
tiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin 
myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin 
ja -tapahtumiin.  Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:   
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa 
1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa 
1-9 seitsemän vuosiluokkaa 
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Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkieli-
nen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lu-
kuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteutta-
vat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22. 

Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22 
vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuripol-
kua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. Pe-
ruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimintaa 
oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki peruskou-
lut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäistavoitteen 
vuoden 2021 aikana.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vuxens-
tudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu ai-
neenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).  

Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion 
kursseja toteutetaan em. opintokäynti.  

Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Ai-
kuislukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etä-
opetuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailui-
na, mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan 
verkon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. 
Rajoitusten lievennyttyä  opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteu-
tettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahen-
nuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanotta-
jat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa 
on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen. 

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 päi-
vällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen to-
teuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää, 
joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää

Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkit-
tävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työ-
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nantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat 
eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laa-
jasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä työ-
elämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suoritta-
minen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön erillisellä luvalla. 

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten 
määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan 
etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutet-
tiin osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin 
opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja 
koronarajoitusten takia. 

Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä 
kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on 
oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilais-
ten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kas-
vu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on li-
säksi  tavoitettu  1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koillishel-
sinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan ta-
voitetta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
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Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi työterveyslii-
kelaitoksen sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Lena Meyer, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054079

lena.meyer(a)hel.fi
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§ 56
Valtuutettujen Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki ja Mirita Saxberg 
aloitteet Stansvikinkallion asemakaavan (nro 12410) muuttamisesta

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteet loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
varmistaa rakentamattoman metsäluonnon riittävyys alueella 
siten, että sen luontoarvoista tehdään uusi ja päivitetty selvitys. 
(Mirita Saxberg)

Käsittely

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti valtuutettu Mai Kivelän kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
varmistaa rakentamattoman metsäluonnon riittävyys alueella 
siten, että sen luontoarvoista tehdään uusi ja päivitetty selvi-
tys.

Valtuutettu Arja Karhuvaara ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tut-
kia kyseessä olevalla alueella luonnon valon määrää sekä asun-
tojen sisätiloissa että piha-alueilla. Samoin tutkittaisiin mahdol-
lisuus tarpeen mukaan, vielä ennen rakentamista, muuttaa ra-
kennusten sijoittelua kaavan tontilla asumisviihtyisyyteen vai-
kuttavan valon määrän maksimoimiseksi.

Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Nuutti Hyttisen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Stansvikinkallion luontoalueen mahdollisen laajentamisen yh-
teydessä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdolli-
suutta lisätä asuntorakentamista vastaava määrä muualle Laa-
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jasaloon esimerkiksi talojen korkeutta lisäämällä.

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsista äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 61
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim 
Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Ka-
leva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Ko-
lehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindg-
ren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muuri-
nen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Amanda 
Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, 
Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Johanna Sydänmaa, 
Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Mikko Paunio, 
Risto Rautava, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 17
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Ville Jalovaara, Arja 
Karhuvaara, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Ma-
tias Pajula, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille 
Rydman, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Maa-
rit Vierunen
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Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottaman 
toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu  Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Mika Ebeling, Harry Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Ka-
leva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Teija Makkonen, Otto Meri, Dani 
Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Daniel 
Sazonov, Juhani Strandén

Ei-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, Mirita 
Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale

Tyhjä: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir 
Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Groten-
felt, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eve-
liina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja 
Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia 
Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Jo-
hanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Pia Pakarinen, Amanda Pasa-
nen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille 
Rydman, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Poissa: 1
Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen ehdot-
tamaan toivomuspontta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2022 44 (117)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
02.03.2022

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittami-
sesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttami-
sesta

3 Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja 
asemakaavan muuttamisesta

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
5 Stansvikinkallio, varatut tontit
6 Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
7 Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
8 Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalon Stansvikinkallion alueen uudelleen kaavoittamisesta  on 
tehty syksyllä 2021 kolme pääosin saman sisältöistä valtuustoaloitetta: 
Amanda Pasanen ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-010661), Paavo 
Arhinmäki ja 15 muuta valtuutettua (HEL 2021-010628) sekä Mirita 
Saxberg ja 17 muuta valtuutettua (HEL 2021-011572). Koska aloitteis-
sa on osittain samoja allekirjoittajia, kaikkiaan alueen osittaista uudel-
leen kaavoittamista on esittänyt 40 valtuutettua. Tämä aloitevastaus 
kattaa kaikki kolme aloitetta.

Amanda Pasanen ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvi-
kinkallion asemakaavan (nro 12410) esirakentamista ja tontinluovutus-
ta lykätään. Lykkäyksen aikana asemakaava uudelleenarvioidaan met-
säluonnon arvojen näkökulmasta ja käynnistetään tarvittavilta osin uusi 
asemakaavoitusprosessi, jonka tavoitteena on poistaa alueen arvok-
kaimpiin kohtiin osoitettu asuinrakentaminen. Lisäksi he esittävät, että 
Stansvikinkallion alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Hel-
singin uutta luonnonsuojeluohjelmaa.
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Paavo Arhinmäki ym. esittävät aloitteessaan 22.9.2021, että Stansvikin 
alueen kaavaa muutetaan siten, että alueen itälaidan talot poistetaan 
asemakaavasta ja merkinnäksi muutetaan viheralue.

Mirita Saxberg ym. esittävät aloitteessaan 13.10.2021, että Stansvikin-
kallion asemakaavaa muutetaan siten, että arvokasta metsää ja sen 
luontoa suojellaan kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten ja että raken-
taminen kohdistetaan luontoarvoiltaan heikommille alueille aloitteessa 
esitetyllä tavalla.

Aloitteiden johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan erilliset 
lausunnot 21.12.2021. Ne ovat muutoin samansisältöisiä kaikkien kol-
men aloitteen osalta paitsi että valtuutettu Pasasen ym. aloitteessa 
vastaus on annettu myös sen suhteen tulisiko lautakunnan mielestä 
Stanvikinkallion arvokkaat luontokohteet suojella osana kaupungin 
luonnonsuojeluohjelmaa. Koska aloitteet kohdistuvat samaan asema-
kaavaan ja arviointien jälkeen mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin, 
kaupunginhallitukselle esitellään vastaukset yhtenä kokonaisuutena. 
Aloitteiden käsittelemisen ajankohtaa on kiirehditty, koska eri osapuol-
ten kannalta on tärkeää saada varmuus siitä millaisia toimenpiteitä 
kaupungin poliittinen johto odottaa ja koska kaavallinen selvittäminen 
on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2022 mm. maastokäynnein.

Kaupunginhallitus toteaa lautakunnan lausuntoihin viitaten seuraavaa:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
marraskuussa 2020, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
30.10.2020 jälkeen. Kaupungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuo-
tantotavoitteiden täyttämiseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua 
on ryhdytty tämän jälkeen viipymättä edistämään.

Syksyllä 2021 on Helsingin uudessa Kasvun paikka -nimisessä kau-
punkistrategiassa 2021-2024 linjattu, että Stansvikinkallion asemakaa-
va uudelleenarvioidaan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa 
yhteydessä Kruunuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. 
Kaupunkistrategian linjaus kuvastaa muutosta virkistys- ja metsäaluei-
den arvostuksessa suhteessa asuntotuotantoon. 

Lainvoiman saaneessa asemakaavassa noin kuusi hehtaaria Stansvi-
kinkallion alueesta on varattu asuinrakentamiselle, kaksi hehtaaria lii-
kennealueille ja kolme hehtaaria nykyisille metsäalueille.

Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Stansvikinkallion alueelle 
tulisi 1200 uutta asuntoa noin 2000 asukkaalle. Asumiselle on kaavoi-
tettu rakennusoikeutta 87 600 kerrosneliömetriä ja liiketiloille 750 ker-
rosneliömetriä. 
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Noin kilometrin säteellä kaava-alueesta on metsä- ja puustoinen ver-
kosto -oppaan (2019) mukaan noin 106 ha virkistysalueita (ydinmetsiä, 
metsiä ja metsiköitä sekä puustoisia tukialueita). Asemakaavan mukai-
nen rakentamisalue pienentää tätä aluetta noin 5,4 ha.

Alueen luontoarvoja on kaavan laadinnan yhteydessä selvitetty laajasti 
ja tietoja on täydennetty lisäselvitystarpeiden ja uusien havaintojen mu-
kaan. Stansvikinkallion ja Stansvikin alueella luontoarvot on poikkeuk-
sellisen kattavasti selvitetty lajien näkökulmasta. Arvokkaimmat luonto- 
ja maisema-alueet on rajattu rakentamisen ulkopuolelle. Tähän men-
nessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä luontoarvoihin liitty-
viä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttamiseksi. 

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen ar-
vioinnin strategian mukaisesti.

Arvioinnin kohteena on myös se, miten muutokset vaikuttaisivat Stans-
vikinkallion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen ko-
konaisuuteen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoittei-
siin ja alueellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin sekä muihin aluetta 
koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana ovat myös vaiku-
tukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin investointeihin ja pal-
veluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan luotettavana, 
johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Samalla kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta se-
kä tontinluovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestä-
mistä. Varatut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoi-
sosassa, lähimpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin 
entistä jo kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin 
asuntotuotantotavoitteiden että jo tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset 
sekä tonttien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää tätä 
osaa voimassa olevan kaava-alueen rakentamisesta. 

Kaupunki jatkaa alueella myös voimassa olevan asemakaavan mukais-
ta katusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoa niiden osuuksien osalta, 
jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuorenrannan 
keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin sekä kou-
lun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämättömiä.

Kaupunki edistää myös sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän 
kesämajatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja- alueelle. Kesä-
majatoiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä 
myöskään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita. 

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ku-
mottujen osien uudelleen kaavoitusta edistetään omana kaavanaan. 
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Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi nime-
tystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisuunni-
telma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka val-
mistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoitus käynnistyi maano-
mistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin kanssa loppuvuonna 
2021.

Edellä esitetyt reunaehdot huomioon ottaen asemakaavan muutokseen 
ryhdytään kaupunkistrategian kirjauksen mukaisesti ja sen yhteydessä 
arvioidaan, onko alueella perusteltua säästää metsäluontoa aiottua 
enemmän huomioiden vaikutukset luonnonympäristöön, virkistysaluei-
den ja lähimetsien saavutettavuuteen sekä myös hyväksyttyihin asun-
totuotantotavoitteisiin. Mikäli asemakaavaa on arvioinnin perusteella 
syytä muuttaa, lautakunta tekee siitä esityksen ja asiasta päättää kau-
punginvaltuusto.

Luonnonsuojelukohteiden osalta kaupunginhallitus toteaa lautakunnan 
Amanda Pasasen aloitteesta annettuun lausuntoon viitaten seuraavaa: 
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.9.2015 Helsingin luonnon-
suojeluohjelman vuosille 2015–24 ja merkitsi tiedoksi metsäverkosto-
selvityksen. Stansvikinkallion aluetta ei ole ohjelmassa osoitettu suojel-
tavaksi. Sen läheisyydessä on kaksi luonnonsuojelualuetta (Kaivoskal-
lion alue ja Vuorilahdenpaadet), kaksi perustettavaa luonnonsuojelua-
luetta (Tahvonlahden harju ja Kruunuvuorenlampi) sekä yksi luonnon-
suojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi (Kruunuvuoren lehmusmet-
sikkö). Uusien suojelualueiden tarve selvitetään viimeistään seuraavan 
luonnonsuojeluohjelman laadinnan yhteydessä.

Lautakunnan seikkaperäiset perustelut aloitteiden kohteena olevasta 
suunnittelullisesta kokonaisuudesta ilmenevät lautakunnan lausunnon 
perusteluista ja liitteistä. Esitys on lautakunnan lausuntojen mukainen 
sillä lisäyksellä, että asemakaavaa mahdollisesti muutettaessa tulee 
aloitteissa mainitun Stansvikin aluetta koskevan strategiatavoitteen li-
säksi ottaa huomioon myös muut kaupunkistrategian tärkeät tavoitteet, 
kuten asuntotuotantotavoitteet.

Koska kaikkiin kolmeen aloitteeseen vastaaminen on yhdistetty, tämän 
vastauksen päätöshistoria näyttää vain yhteen aloitteeseen (Saxberg) 
kohdistuvan lautakunnan päätöshistorian. Lausunnot olivat perustelui-
neen saman sisältöiset lukuun ottamatta tällä esityslistalla olevaa kap-
paletta koskien luonnonsuojelukohteita, joka on sellaisenaan siteerattu 
yllä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittami-
sesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttami-
sesta

3 Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja 
asemakaavan muuttamisesta

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
5 Stansvikinkallio, varatut tontit
6 Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
7 Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
8 Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 128

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Viite

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyksi.

07.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 727
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HEL 2021-011572 T 00 00 03

Hankenumero 1665_8

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
marraskuussa 2020, KHO:n päätöksen (30.10.2020) jälkeen. Kaupun-
gin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttämisek-
si tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jälkeen 
edistämään viipymättä.

Asiasta on tehty syksyllä 2021 yhteensä kolme pääosin saman sisäl-
töistä valtuustoaloitetta (Amanda Pasanen 1 + 17 allekirjoitusta, Paavo 
Arhinmäki 1 + 15 allekirjoitusta ja Mirita Saxberg 11 + 17 allekirjoitusta). 
Yhteensä valtuustoaloitteissa on 40 allekirjoittajaa. 

Aloitteissa esitetään, että metsäluonnon ja riittävien virkistysalueiden 
turvaamiseksi asuinkorttelit tulisi poistaa asemakaava-alueen itäosasta. 
Lisäksi Amanda Pasasen aloitteessa esitetään, että Stansvikinkallion 
alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luon-
nonsuojeluohjelmaa. 

Lisäksi syksyllä 2021 Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kau-
punkistrategiassa, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioi-
daan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruu-
nuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. 

Stansvikinkallion asemakaava on saanut lainvoiman marraskuussa 
2020. Asemakaavassa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty 
rakentamattomiksi virkistysalueiksi. On erittäin poikkeuksellista, että 
juuri lainvoiman saanut asemakaava arvioidaan uudelleen erityisesti, 
koska tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä 
luontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muutta-
miseksi, vaan kaupunkistrategian linjaus kertoo laajemmasta arvo-
maailman muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen nou-
susta. 

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen ar-
vioinnin sekä tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan. 
Asemakaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perustel-
tua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset 
luonnonympäristöön sekä virkistysalueiden ja lähimetsien saavutetta-
vuuteen. 
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Samalla arvioidaan myös, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkal-
lion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuu-
teen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alu-
eellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, jo tehtyihin tontinvarauksiin sekä 
muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana 
ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin inves-
tointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin asemaan 
luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhteistyökumppanina.

Kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontin-
luovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Va-
ratut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lä-
himpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo 
kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuo-
tantotavoitteiden, että tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tont-
tien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää osaa voi-
massa olevan kaava-alueen rakentamisesta. 

Kaupunki jatkaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista ka-
tusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoon tuomista niiden osuuksien 
osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuoren-
rannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin 
sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttämät-
tömiä.

Kaupunki edistää sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesä-
majatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja alueelle. Kesämaja-
toiminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myös-
kään virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita. 

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa oikeudessa kumottujen 
kortteleiden uudelleen kaavoitusta edistetään omana asemakaava-
naan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi 
nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka 
valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoituksen on tarkoitus 
käynnistyä maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin 
kanssa syksyllä 2021.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
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Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154
anu.kuutti(a)hel.fi

Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441
tyko.saarikko(a)hel.fi

Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, puhelin: 310 36038
ulla.loukkaanhuhta(a)hel.fi
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§ 57
Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Talousarvioaloitteet

 valtuutettu Terhi Peltokorven ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen 
kuntalisän palauttamisesta 1-2 -vuotiaille lapsille

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite Kalasataman kir-
jaston suunnittelusta

 valtuutettu Hilkka Ahteen ym. talousarvioaloite Rintasyöpäseulonto-
jen ulottamisesta 70-74 vuotiaisiin

 valtuutettu Mia Nygård-Peltolan ym. talousarvioaloite jalkakäytävien 
puhtaanapitosta

 valtuutettu Mia Nygård-Peltolan  ym. talousarvioaloite ulkokuntosa-
lien suunnitelmasta, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin

 valtuutettu Timo Harakkan ym. talousarvioaloite automaattisesta lii-
kenneturvallisuusvalvonnasta Oulunkyläntielle

 valtuutettu Tuomas Rantasen ym. talousarvioaloite WC:n, pukutilo-
jen ja maisemaan sopivan valvojakopin saamisesta Tuorinniemen 
uimarannalle

 valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite kouluterveydenhoi-
tajien lisäämisestä kouluterveydenhuoltoon

 valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite Koillis-Helsingin lii-
kenneturvallisuuden parantamisesta

 valtuutettu Sinikka Vepsän ym. talousarvioaloite lähihoitajien oppi-
sopimuspaikkojen lisäämisestä vanhuspalveluihin

 valtuutettu Mika Ebelingin ym. talousarvioaloite kotihoidon tuen Hel-
sinki-lisästä 1-3 -vuotiaille

 valtuutettu Mia Nygård-Peltolan ym. talousarvioaloite Helsingin toi-
mialojen organisaatioiden toimistotilojen tarpeen ydinkeskustassa 
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arvioinnista

 valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite Harjun nuorisosa-
lon peruskorjauksesta

 valtuutettu Sami Muttilaisen ym. talousarvioaloite tekojääkentästä 
Tapulikaupungin liikuntapuistoon

 valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksen 
henkilöstön saatavuuden parantamisesta ja kolmiportaisen tuen tur-
vaamisesta

 valtuutettu Johanna Sydänmaan ym. talousarvioaloite liikunnan lai-
tosavustusten nostamisesta

 valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite varhaiskasva-
tuksen mitoituksen määrittelyn muuttamisesta ja tarvittavan lisähen-
kilöstön palkkauksesta

 valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite oppisopimuso-
piskelupaikkojen lisäyksestä varhaiskasvatukseen ja terveyhden-
huoltoon

 valtuutettu Johanna Nuortevan ym. talousarvioaloite iäkkään henki-
lön kuljetustuen laajentamisesta 18 yhdensuuntaiseen matkaan 
kuukaudessa

 valtuutettu Juha Hakolan ym. talousarvioaloite tukiperhetoiminnan 
matkakulukorvauksesta

 valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite Ecologists at 
Risk turvaresidenssitoiminnan aloittamisesta

 valtuutettu Hilkka Ahteen ym. talousarvioaloite palvelusetelin arvon 
määrityksestä ja tarkistuksesta henkilökohtaista apua järjestettäes-
sä

 valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite globaalista vas-
tuusta Helsingissä

 valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuk-
sen suunnittelutuntien huomioimisesta

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet
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 valtuutettu Matti Niirasen ym. aloite sotiemme veteraanien perinnön 
vaalimista

 valtuutettu Hilkka Ahteen ym. aloite maksuttomista liikuntapalvelut 
omaishoitajille

 valtuutettu Eva Biaudet'n ym. aloite vaihdevuosineuvontatoiminnas-
ta Helsinkiin

 valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. aloite yksityisten ilotulittei-
den käytön kieltämisestä Helsingin kantakaupungin alueella

 valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite työryhmästä määrittelemään 
sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia 
toimia

 valtuutettu Nora Grotenfeltin ym. aloite välipalan tarjoamisesta oppi-
laille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia

 valtuutettu Mika Ebelingin ym. aloite Kiovasta Helsingin ystävyys-
kaupunki

 valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite lasten leikkipuistojen hävikki-
ruoan jakamisesta aikuisille

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmistelta-
vaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 50
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:

 Sini Korpinen, ersättare Seida Sohrabi
 Jenni Pajunen, ersättare Laura Rissanen
 Sari Sarkomaa, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Elina Valtonen, ersättare Heimo Laaksonen
 Alviina Alametsä, ersättare Johanna Sydänmaa
 Maria Ohisalo, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Reetta Vanhanen, ersättare Sanna Vesikansa
 Tuula Haatainen, ersättare Jukka Järvinen
 Erkki Tuomioja, ersättare Thomas Wallgren
 Mia Haglund, ersättare Vesa Korkkula
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Ajak Majok
 Elina Kauppila, ersättare Sandra Hagman
 Minja Koskela, ersättare Laura Kolehmainen
 Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio
 Mika Raatikainen, ersättare Marko Kettunen
 Laura Korpinen, ersättare Strandén
 Tom Packalén, ersättare Erkki Karinoja
 Marcus Rantala, ersättare Petrus Pennanen
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 Pilvi Torsti, ersättare Fardoos Helal

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Outi Alanko-Kahiluoto
 Timo Harakka 

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
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grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och 
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och 
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 51
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Otto Meri och Eveliina Heinäluoma valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Mirita Saxberg och Ville Jalovaara som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Otto Meri och 
Eveliina Heinäluoma till protokolljusterare med ledamöterna Mirita Sax-
berg och Ville Jalovaara 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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§ 52
Frågestund

Beslut

På frågestunden behandlades konsekvenserna av läget i Ukraina för 
Helsingfors. Under frågestunden togs upp ledamoten Teija Makkonens 
fråga om skyddsrummen i Helsingfors, ledamoten Sirpa Asko-
Seljavaaras fråga om hur har staden berett sig på att ta emot flyktingar 
från Ukraina och ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins fråga om hur 
situationen i Ukraina påverkar Helsingfors.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 53
Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2022-000234 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Riikka Jauhiainen avsked från förtroendeuppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten och

 valde Sari Liikala till nämndeman vid tingsrätten för stadsfullmäkti-
ges mandattid.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 9.1.2022
2 Kirje 30.1.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 8.9.2021 § 267 Riikka Jauhiainen (Saml.) till 
nämndeman vid tingsrätten. Hon har av tidsskäl ansökt om avsked från 
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sitt förtroendeuppdrag som nämndeman vid tingsrätten med en av-
skedsanmälan som lämnats in 9.1.2022 och kompletterats 31.1.2022.

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

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eropyyntö 9.1.2022
2 Kirje 30.1.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Helsingfors tingsrätt Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 125

HEL 2022-000234 T 00 01 06

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Riikka Jauhiaiselle eron käräjäoikeuden lautamiehen luot-
tamustoimesta ja 

 valitsee Sari Liikalan käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginval-
tuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 54
Överskridning av anslag för driftsekonomin, underskridning av 
verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2021 års budget

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade centralvalnämnden, stadskansliet, fost-
rans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, räddningsnämn-
den och social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslag i 2021 
års budget och underskrida verksamhetsbidrag enligt följande:

Överskridningen av anslagen för driftsekonomin är totalt 
106 230 154 euro och underskridningarna av verksamhetsbidraget är 
totalt 1 911 000 euro.

Budgetmomentet 1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens 
disposition anslag i budgeten 3 998 000 euro anslaget överskrids med 
370 000 euro

Budgetmomentet 1 30 03 Arv som tillfallit staten anslag i budgeten 
3 800 000 euro anslaget överskrids med 260 000 euro

Budgetmomentet 1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster verksamhetsbi-
drag i budgeten 2 833 000 euro verksamhetsbidraget underskrids med 
1 911 000 euro

Budgetmomentet 1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till 
stadskansliets disposition anslag i budgeten 76 100 000 euro anslaget 
överskrids med 14 200 000 euro

Budgetmomentet 2 10 01 Fostrans- och utbildningssektorn anslag i 
budgeten 1 287 945 000 euro anslaget överskrids med 6 900 000 euro

Budgetmomentet 3 10 01 Stadsstruktur anslag i budgeten 198 710 000 
euro anslaget överskrids med 5 000 000 euro

Budgetmomentet 3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT 
och HRM anslag i budgeten 216 543 004 euro anslaget överskrids med 
154 euro.

Budgetmomentet 3 10 05, Räddningsverket anslag i budgeten 
61 361 000 euro anslaget överskrids med 500 000 euro

Budgetmomentet 5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster anslag i bud-
geten 1 679 839 000 euro anslaget överskrids med 79 000 000 euro
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Det är möjligt att beloppen för de anslagen, på vilka överskridnings- 
och underskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bok-
slutet. De angivna överskridnings- och underskridningsbeloppen är där-
för de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom om följande anslagsöverföringar 
med omdisponering i 2021 års budget:

Från budgetmomentet 1 40 01, Stadskansliet -995 000 euro

Till budgetmomentet 8 05 01 01 Grundanskaffning av lös egendom, 
Stadskansliet +995 000 euro

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
2 Kaupunginkanslia 8.12.2021
3 Kaupunginkanslia 23.11.2021
4 Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
5 Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021
6 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
7 Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
8 Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021
9 Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Centralförvaltningen

1 10 01 Ordnande av val, till centralvalnämndens disposition

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 3 998 000 euro, vilket 
överskreds med 370 000 euro på grund av flera covid-relaterade spe-
cialarrangemang i samband med kommunalvalet som ordnades i juni.

Anslaget bör få överskridas med 370 000 euro.
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Budgetmoment 130 03 Arv som tillfallit staten

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 3 800 000 euro, vilket 
överskrids med 260 000 euro på grund av kostnader för nya arv som 
tillfallit staten och som staden har tagit emot, såsom bostadslägenhe-
ternas vederlag och kostnader som ansluter sig till hantering av döds-
bon. Kostnaderna ingår i den normala mottagandeprocessen av arv 
som tillfallit staten.

Anslaget bör få överskridas med 260 000 euro.

1 40 02 Gemensamma ICT-tjänster

Budgetmomentets verksamhetsbidrag för 2021 uppgick till 2 833 000 
euro, vilket underskreds med 1 911 000 euro.

På det nettobudgeterade budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster 
upptas de tjänster som enheten Digital grund vid stadskansliets strate-
giavdelning tillhandahåller och som hänför sig till stadens datakommu-
nikation, cybersäkerhet, apparaters livcykelhantering, ICT-stöd och un-
derhåll. Till skillnad från driftsekonomins andra nettobudgeterade bud-
getmoment ska avskrivningar som bildas för varje budgetår täckas med 
verksamhetsbidraget på budgetmomentet Gemensamma ICT-tjänster.

I beredningen av budgeten för år 2021 beräknades budgetmomentets 
bindande verksamhetsbidrag uppgå till 2,833 miljoner euro. Mängden 
avskrivningar för enheten Digital grund underskred dock nivån som 
budgeterades i budgetfasen och utfallet uppgick endast till 0,922 miljo-
ner euro. Då uppgår skillnaden mellan den ursprungliga budgeten och 
målet för det nya verksamhetsbidraget till 1,911 miljoner euro. Avskriv-
ningsdifferensen orsakas av att det var möjligt att skaffa färre apparater 
än planerat eftersom coronapandemin påverkade apparaternas till-
gänglighet och leveranstider.

Verksamhetsbidraget bör få underskridas med 1 911 000 euro.

1 50 05 Arbetsmarknadsstödets kommunandel, till stadskansliets dis-
position

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 76 100 000 euro, vilket 
överskreds med 14 200 000 euro, till följd av det ökade antalet lång-
tidsarbetslösa i Helsingfors.

Även om ekonomin och arbetsmarknaden har utvecklats positivt, når 
dess verkningar långsamt ut till de långtidsarbetslösa, och långtidsar-
betslösheten växer i rekordtakt. Oberoende av de planerade och ge-
nomförda sysselsättningsåtgärderna växer särskilt antalet personer 
som har varit arbetslösa i över 1 000 dagar fortfarande. De långtidsar-
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betslösas servicebehov gäller i en allt större grad tjänster inom hälso-
vården och socialt arbete för vuxna. Antalet långtidsarbetslösa beräk-
nas nå sin kulmen först år 2022.

Anslaget bör få överskridas med 14 200 000 euro.

Fostrans- och utbildningssektorn

2 10 01 Fostrans- och utbildningssektorn

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt 
som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 1 287 945 000 euro, 
vilket överskreds med 6 900 000 euro. Den nya överskridningen beror i 
huvudsak på projekt som finansierats med ändamålsbegränsade stats-
understöd till staden och annan extern finansiering, samt kostnader för 
den utvidgade läroplikten. Inkomsterna på budgetmomentet överskrids 
i samma proportion som utgifterna.

Stadsfullmäktige bemyndigade 16.6.2021 (§ 187) fostrans- och utbild-
ningsnämnden överskrida utgifterna på budgetmomentet 2 10 01, Fost-
ran och utbildning, med 17 500 000 euro. Överskridningsrätter som be-
viljas med stadsfullmäktiges beslut kan användas enbart för direkta och 
indirekta tidsbestämda kostnader som beror på covid-19, såsom att 
täcka ett ökat behov av stöd för inlärning, specialundervisning och 
elevvård, och högst till det faktiska beloppet för kostnaderna fram till 
utgången av året.

Av det anslag som stadsfullmäktige beviljade fostrans och utbildnings-
sektorn har sektorn använt ca 9 miljoner euro för kostnader orsakade 
av covid-19-epidemin. Epidemin har medfört betydliga utgiftsbespa-
ringar som dels har bidragit till att sektorns totala utgiftsöverskridning 
jämfört med den ursprungliga budgeten enbart motsvarar kostnaderna 
för projekt med extern finansiering. En del av den överskridningsrätt 
som beviljades i juni för utgifter orsakade av covid-19 blir oförbrukad, 
men en motsvarande överskridningsrätt behövs för verksamhet som fi-
nansieras med statsunderstöd och annan extern finansiering.

Anslaget bör få överskridas utöver den tidigare beviljade överskrid-
ningsrätten med ytterligare 6 900 000 euro.

Stadsmiljösektorn

3 10 01 Stadsstruktur

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt 
som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 198 710 000 euro, vil-
ket överskreds med 5 000 000 euro. Den nya överskridningen beror i 
huvudsak på en betydlig ökning i kostnaderna för snöröjningsarbeten 
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och kostnaderna för rivning av en byggnad på ett markområde som 
staden sålde.

Den snörika vintern ökade betydligt mängden snöröjningsarbeten på 
trafikområdena. Till följd av den rekordartade snönederbörden i januari 
2021 var staden tvungen att ta i bruk fem reservsnötippar. Att flytta 
snön från reservplatser till de egentliga snötipparna i ett senare skede 
orsakade stora tilläggskostnader.

I slutet av 2021 sålde staden ett markområde på adressen Skatuddska-
jen 4. I köpeavtalet kom parterna överens om att säljaren (staden) an-
svarar för kostnaderna för rivningen av byggnaden som ligger på om-
rådet och dessa kostnader sänker den sista köpeskillingen. Den sista 
köpeskillingen ingår i balansräkningens intäkter och ska sänkas med 
ett belopp som motsvarar kostnaderna för rivningen, och som således 
bokförs som driftkostnader för stadsstrukturen (budgetmoment 3 10 01) 
på ca 1,5 miljoner euro.

Anslaget bör få överskridas med 5 000 000 euro.

3 10 04 Betalningsandelar till Samkommunerna HRT och HRM

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt 
som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 216 543 004 euro, 
varav betalningsandelen till samkommunen HRT uppgick till 
214 400 004 euro och betalningsandelen till samkommunen HRM till 
2 143 000 euro.

I budgeten 2021 uppgick reserveringarna för betalningsandelen till 
samkommunen HRM till 2 143 000 euro. Enligt verksamhets- och eko-
nomiplanen 2021-2023, som HRM:s samkommunsstämma godkände 
13.11.2020, är kommunandelen som HRM fakturerar av Helsingfors 
stad 2 143 153,38 euro. Den nya överskridningen på 154 euro beror på 
att HRM:s betalningsandel av misstag avrundades felaktigt nedåt i 
budgeten.

Anslaget bör få överskridas med 154 euro.

3 10 05 Räddningsverket

Budgetmomentets anslag för 2021 uppgick till 61 361 000 euro, vilket 
överskreds med 500 000 euro. Överskridningen beror bland annat på 
att upphandlingar av lös egendom, som tidigare finansierades med in-
vesteringsanslag, finansieras med driftsekonomins anslag på basis av 
observationer i revisionen. Dessutom omfattar överskridningen extra 
kostnader som beror på covid-19-pandemin, samt kostnader för verk-



Helsingfors stad Protokoll 4/2022 67 (117)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
02.03.2022

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

samhetsutveckling som ersätts med inkomster som motsvarar utgifter-
na och som fås genom stadens externa finansiering.

Anslaget bör få överskridas med 500 000 euro.

Social- och hälsovårdssektorn

5 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt 
som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 1 679 839 000 euro, 
vilket överskreds med 79 000 000 euro. Merparten av den nya över-
skridningen består av kostnader som orsakats av covid-19-pandemin.

Av budgetöverskridningen består 53 miljoner euro av kostnader orsa-
kade av pandemin. År 2021 uppgick de realiserade kostnaderna av co-
vid-19-pandemin till sammanlagt 199 miljoner euro och de statsunder-
stöd som staden beviljades för dessa kostnader uppgick till 166 miljo-
ner euro (skillnad 33 miljoner euro). Merparten av de kostnader som in-
te ersatts gäller kostnader för covid-19-testen, eftersom ersättningen 
per enhet i statsunderstöden inte täckte Helsingfors stads totala kost-
nader. År 2022 kan staden ansöka om statsunderstöd enligt prövning 
för kostnader som pandemin har orsakat och som de tidigare under-
stöden inte täckte. Ansökningen av understöd enligt prövning har inte 
börjat och man känner inte till de närmare ansökningsgrunderna.

Utöver covid-19-kostnaderna beräknas social- och hälsovårdstjänster-
na överskrida budgeten med 26 miljoner euro. Av överskridningen gäl-
ler en andel på 8,5 miljoner euro teknisk överskridning, projektkostna-
der varav merparten hör till projekten Strukturreform och Framtidens 
vårdcentral vars kostnader har täckts med statligt understöd. En över-
skridningsandel på 17,5 miljoner euro gäller vikariatskostnader som 
överskrider det som beräknades i resultatbudgeten och som ingår i 
ibruktagandet av systemet Apotti, samt överskridningar i utgifterna för 
barnskydd och arbete med personer med funktionsnedsättning.

På budgetmomentet social- och hälsovårdstjänster beviljades redan ti-
digare år 2021 (16.6.2021) en överskridningsrätt på 146 miljoner euro. 
Grunden för överskridningsrätten var statliga understöd för kostnader 
orsakade av covid-19-pandemin.

Anslaget bör få överskridas utöver den tidigare beviljade överskrid-
ningsrätten med ytterligare 79 000 000 euro.

Anslagsöverföringar

1 40 01 Stadskansliet
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Budgetmomentets anslag för 2021 inklusive den överskridningsrätt 
som tidigare beviljades uppgick till sammanlagt 139 635 000 euro. Från 
detta anslag överförs 995 000 euro till budgetmomentet 8 05 01 stads-
kansliets grundanskaffning av lös egendom.

Ändringen av anslagens användningsändamål gäller anslaget för 
stadskansliets näringsavdelning. Ändring av användningsändamålet 
ansöks för upphandlingar av nya lokaler för kundservice inom syssel-
sättningstjänster (910 000 euro) och upphandlingar för integrations-
främjande projekt inom invandringstjänsterna (85 000 euro), samman-
lagt 995 000 euro.

Helsingfors stad deltar i det kommunala sysselsättningsförsöket för vil-
ket stadskansliets näringsavdelning har upphandlat nya lokaler som 
lämpar sig till kundarbete. Näringsavdelningen behöver omfattande 
kundbetjäningslokaler även efter det kommunala sysselsättningsförsö-
ket som slutförs år 2023. Merparten av kostnaderna i anslutning till 
verksamhetslokaler gäller upphandling av möbler samt byggande av 
säkerhetssystem och helheten som behövs för verksamhetens digitali-
sering.

Enheten Arbetskraft och invandring vid stadskansliets näringsavdelning 
beviljar finansiering till sektorernas projekt som främjar integrationen. 
Sektorernas projekt som främjar integration kan även höra till utgifter 
med investeringskaraktär. Ändringen i anslagets användningsändamål 
ansöks för projektet Attraktiv lekpark som främjar integration. I projektet 
Attraktiv lekpark anskaffas flerspråkiga symbolelement som förbättrar 
lekparkernas identifierbarhet, tillgänglighet och attraktivitet, där man ut-
nyttjar resultaten av en servicedesignutredning som genomfördes tidi-
gare i projektet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Keskusvaalilautakunta 16.11.2021
2 Kaupunginkanslia 8.12.2021
3 Kaupunginkanslia 23.11.2021
4 Kasvatus ja koulutuslautakunta 23.11.2021
5 Kaupunkiymparistolautanta 2.11.2021
6 Kaupunkiympäristön toimialajohtajan kirje 26.1.2022
7 Pelastuskomentajan kirje 19.1.2021
8 Sosiaali ja terveyslautakunta 9.11.2021
9 Sote-toimialajohtajan kirje 2.2.2022
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet
Fostrans- och utbildningssektorn
Stadsmiljösektorn
Räddningsverket
Social- och hälsovårdssektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 123

HEL 2022-000480 T 02 02 02

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan, kau-
punginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäri-
stölautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 
ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alitta-
maan toimintakatteet seuraavasti: 

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 eu-
roa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa. 

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käy-
tettäväksi
määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian 
käytettäväksi 
määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa
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Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa 
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne 
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet 
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa

Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa 

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana ole-
vat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja 
alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousar-
vioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraa-
vasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle 
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia 
+995 000  euroa

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 4/2022 71 (117)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
02.03.2022

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

§ 55
Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2021 års budget

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände redogörelserna från stadskansliet, direktio-
nen för affärsverket byggtjänsten, direktionen för affärsverket ekonomi-
förvaltningstjänsten, direktionen för affärsverket företagshälsan, stads-
miljönämnden, räddningsnämnden, direktionen för trafikaffärsverket, 
kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden för de 
bindande verksamhetsmål i 2021 års budget som inte har uppnåtts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginkanslia 20.1.2022
2 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 7.12.2021
3 Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.1.2022
4 Kasvatus ja koulutus lautakunta 18.1.2022
5 Kaupunkiympäristölautakunta 25.1.2022
6 Pelastuskomentajan kirje 21.1.2022
7 Liikennelaitoksen johtokunta 25.1.2022
8 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtajan kirje_4.2.2022
9 Sote toimialajohtajan kirje 27.1.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2021 års budget ska nämnder-
na och direktionerna redogöra för ouppnådda bindande verksamhets-
mål på så sätt att redogörelsen kan behandlas av stadsfullmäktige in-
nan stadsstyrelsen undertecknar bokslutet.

Det fanns sammanlagt 35 bindande verksamhetsmål på stadsnivå 
(sektorer, affärsverk och förvaltningar), varav 16 inte uppfylldes. Varje 
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målsättning kan ha en eller flera mätare som definierar måluppfyllelsen. 
Ett villkor för att det bindande målet uppfylls är att alla mätare når mål-
nivåerna.

Stadskansliet, direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten, 
fostrans- och utbildningsnämnden, direktionen för affärsverket före-
tagshälsan, stadsmiljönämnden, räddningsnämnden, direktionen för 
trafikaffärsverket, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälso-
vårdsnämnden anger nedan sina motiveringar till varför de bindande 
verksamhetsmålen i 2021 års budget inte nåddes.

Centralförvaltningen

Stadskansliet

Mål: Det nya HR-servicesystemet främjas

Utfall: Det hade bestämts två mätare för måluppfyllelsen, men ingen av 
dem förverkligades.

Den första mätaren, projektet för att införa lönesystemet enligt projekt-
planen så att testningarna för godkännande av det nya systemet har 
slutförts före utgången av år 2021, uppfylldes inte. På grund av att le-
verantören inte fick klart alla funktioner som Helsingfors stad bestämt 
som kritiska i lönesystemet Sarastia, kunde det inte tas i drift som pla-
nerat (1.1.2022). Starten flyttades till april 2022.

Den andra mätaren, konkurrensutsättning av upphandlingen av ett 
övergripande HR-system har genomförts och valet av ett system före 
utgången av 2021, nåddes inte. Man beslutade att flytta fram upphand-
lingen av HR-systemet till 2022 eftersom Sarastia-systemet inte ännu 
är i drift.

Mål: Den nettobudgeterade enheten digital bas inrättas och tjänsterna 
etableras

Utfall: Det fanns fem mätare som definierar hur målet uppnåtts av vilka 
två inte uppfylldes.

Mätaren att stadens datakommunikationsnät omsluts av den centralise-
rade hanteringen och övervakningen (Projekt för ibruktagande pågår) 
nåddes inte. Det var möjligt att förverkliga övervakningen och hante-
ringen av enheterna i det lokala nätverket med stöd av det gamla avta-
let. Ett beslut om upphandlingen av en ny och mer omfattande service 
fattades i slutet av 2021 och driften startar i början av 2022. Den nya 
tjänsten omfattar styrning och hantering 24/7 för de enheter som är 
kopplade till Helsingfors stads nätverk Helnet.
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Mätaren att användarna erbjuds när- och distansstödstjänster centrali-
serat och förfrågningar behandlas med ett enda centraliserat system 
för servicehantering, nåddes inte. Stadin Helpdesk är en centraliserad 
servicekanal för support, dit alla kunder i den digitala basen övergår 
stegvis. Exempelvis social- och hälsovårdssektorn samt fostrans- och 
utbildningssektorn anlitar fortfarande en lösning av den utgående ICT-
serviceleverantören, som ska avvecklas under 2022. I samband med 
Apotti-integrationen blir även vårdsektorn kund hos Stadin Helpdesk.

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Mål: Kundnöjdheten utvecklas gynnsamt, vi strävar efter en klar höjning 
av kundnöjdheten

Utfall: Målsättningen Affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens kund-
nöjdhet är 3,99 (skala 1-5), nåddes ej. Utfallet var 3,68.

Ekonomitjänstens kundnöjdhet sjönk en aning från 2020 (3,78) och den 
stannade under målsättningen. Kundnöjdhetsenkäten för 2021 skicka-
des till 4 317 personer varav 1 368 besvarade. Svarsprocenten i enkä-
ten var 32.

På basis av resultaten i enkäten 2021 lyckades all service ungefär på 
samma sätt som under 2020. I resultaten framgår knappt några skillna-
der mellan tjänsterna men framgången bland kunderna varierar myc-
ket. Utgående från resultaten i kundnöjdhetsenkäten (3.25) är nåbarhet 
något som klart måste utvecklas.

Affärsverket företagshälsan

Mål: Kundupplevelsen förbättras

Utfall: Nettorekommendationsindex som beskriver kundupplevelsen 
(NPS) nådde inte mätarens målnivå 69. Utfallet var 66. NRI beskriver 
sannolikheten för att en kund ska rekommendera tjänsten eller anlita 
den på nytt.

Även om det bindande målet inte nåddes är resultatet gott då man be-
aktar konsekvenserna av covid-19-pandemin. Den utdragna pandemin 
har förändrat Företagshälsans verksamhet och orsakat betydande för-
ändringar i planeringen och produktionen av tjänster samt deras inne-
håll. De återkommande ruscherna i olika servicekanaler orsakade av 
pandemiläget har påverkat kundupplevelsen och tjänsternas tillgäng-
lighet. Personalbristen i kombination med den ökade och förändrade 
efterfrågan har lett till att NRI-värdet sjunkit. Åtgärder för att förbättra 
kundupplevelsen är bl.a. resursfördelning enligt belastningstoppar, ök-
ning av resurserna, omorganisering av funktionerna samt köptjänster.
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Fostrans- och utbildningssektorn

Mål: Vi gör individuella sätt att lära sig och studera möjliga för varje in-
lärare

Utfall: Det hade bestämts fem mätare för måluppfyllelsen, varav tre 
nådde målnivån; småbarnsfostran, grundläggande utbildning och fritt 
bildningsarbete. Mätarna för gymnasie- och yrkesutbildningen nåddes 
inte.

Mätaren för gymnasieutbildningen, att minst 75 % av första årets stude-
rande har slutfört Opintokamu-kursen våren 2021, till exempel som en 
del av grupphandleding med stöd av studerandevårdens personal, upp-
fylldes inte. 41,7 % av första årskursen slutförde Opintokamu under 
vårterminen.

Pandemiläget våren 2021 försvårade måluppfyllelsen. Det var mening-
en att man skulle genomgå kursen Opintokamu med stöd av grupple-
dare och studieservicens personal. Våren 2021 var det p.g.a. covid-19-
pandemin inte möjligt att stötta deltagarna på Opintokamu-kursen med 
grupphandledningslektioner, utan man måste på dessa lektioner ta upp 
aktuella frågor kring pandemiläget. Målet planerades och bestämdes 
sommaren 2020 då man förutspådde utsikterna för pandemiläget under 
vårterminen 2021 för optimistiskt.

Målet för yrkesutbildningen, de negativa avbrotten håller sig på målni-
vån 7,4 %, uppfylldes inte 1034 elever avbröt vilket är 11,6 % av anta-
let elever.

 Även om det negativa avhoppet fortfarande är stort i relation till målni-
vån så har det minskat jämfört med 2020. 1 142 elever avbröt 2020, 
vilket är 12,7 % av elevantalet.

Under 2021 var det fortfarande faktorer utanför läroinrättningen som 
kraftigt påverkade ungdomarna att avbryta. Utmaningar i samband med 
att bli självständig är exempelvis sådant som påverkar hur unga tar tag 
i studierna. När det gäller vuxna (över 30 år) kan exempelvis en för-
sämring av den ekonomiska situationen delvis förklara avbrottet.

Mål: Vi använder hela staden som inlärnings- och arbetsmiljö

Utfall: Det hade bestämts två mätare för måluppfyllelsen, varav två 
nådde målnivån; småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Mål-
sättningarna för gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria 
bildningsarbetet nåddes inte.

Målet för ungdomar i gymnasierna, att minst 95 % deltar i studiebesök 
(högskolor, företag, arbetsplatser) som planerats i samverkan mellan 
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ämnesläraren och studerande i enlighet med läroplanen, nåddes inte. 
80,7 % av studerandena deltog i studiebesöken.

Målet för vuxengymnasierna, att i minst 30 % gymnasiekurser genom-
förs studiebesök i enlighet med läroplanen (högskolor, företag, arbets-
platser), uppfylldes inte. Studiebesök ordnades i 13,8 % av kurserna.

Man kunde inte ordna fysiska studiebesök våren 2021 p.g.a. distans-
undervisningen. När distansstudierna drog ut på tiden började skolorna 
organisera läroplansenliga studiebesök som gjordes virtuellt. Hösten 
2021 då restriktionerna tillfälligt lindrades kunde man göra studiebesök 
även fysiskt, men då pandemiläget förvärrades mot slutet av året blev 
det åter svårare att göra fysiska besök. Högskolorna, företagen och ar-
betsplatserna ville inte ta emot studentgrupper på grund av pandemilä-
get. Dessutom ville gymnasierna minimera riskerna efter den långa ti-
den med distansundervisning.

Mätaren för yrkesutbildningen, inlärning på arbetsplatsen ökar med 10 
000 dagar jämfört med år 2020 nåddes ej. Utfallet för inlärning på ar-
betsplatsen under perioden 1.1–31.12.2020 uppgick till totalt 337 346 
dagar, medan målet för 2021 var 347 346 dagar. Utfallet för inlärning 
på arbetsplatsen under perioden 2021 uppgick till totalt 313 584 dagar, 
vilket är 33 762 dagar från målsättningen. Det är även 23 762 dagar 
mindre än 2020.

Covid-19-pandemin har betydligt minskat möjligheterna till inlärning på 
arbetsplatser. Arbetsgivarna har strävat efter att maximera personalens 
covid-19-säkerhet vilket har medfört att studeranden inte har kunnat 
delta i arbetslivsavsnitten enligt planerna. Då arbetsplatserna i huvud-
stadsregionen i stor utsträckning övergick till distansarbete har läroin-
rättningarnas interaktiva samarbete med arbetsgivare försämrats.

Mätaren för det fria bildningsarbetet, att antalet kursdeltagare i nordöst-
ra och östra Helsingfors ökar med minst 5 procent jämfört med år 2020, 
nåddes inte.

År 2020 uppgick antalet kursdeltagare i nordöstra och östra Helsingfors 
till 18 069 varmed målet för år 2021 var 18 972 kursdeltagare. Utfallet 
för 2021 var 15 455 kursdeltagare.

På grund av covid-19-restriktionerna skedde undervisningen våren 
2021 helt och hållet på distans eller som nätundervisning förutom läs-
färdighetsutbildning för invandrare, som delvis genomfördes som när-
undervisning. I början av höstterminen halverades antalet kursdeltaga-
re på grund av covid-19-restriktionerna. Antalet deltagare på kurser 
som började efter 1.10.2021 normaliserades. Antalet kursdeltagare 
blev större i slutet av året men ökningen räckte inte till för att nå målet.
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Stadsmiljösektorn

Mål: Tryggande och främjande av bostadsproduktionens förutsättningar

Utfall: För målet hade bestämts tre mätare som beskriver utfallet, och 
för två av dem nåddes målet inte.

Det uppmätta målet, byggrätt på minst 400 000 m² vy överlåts, nåddes 
inte. Mängden bostadsbyggrätt som överläts var ca 251 000 m² vy.

Enligt preliminära uppgifter började man bygga sammanlagt ca 3 700 
bostäder på tomter som staden överlät medan målet i enlighet med 
BM-programmet var 4 900 bostäder (av produktionsmålet på 7 000 bo-
städer byggs 70 procent på tomter som staden överlåtit). Antalet bo-
stadsprojekt som motsvarar det bindande målet avancerade av olika 
orsaker inte till tomtöverlåtelsen under 2021, vilket påverkade mängden 
byggrätt som överläts.

En central orsak kan anses vara den tydliga ökningen i byggnadskost-
nader och den svaga situationen med anbud av entreprenader inom 
den reglerade bostadsproduktionen, vilka började under 2021. Därför 
gick bland annat många ARA-projekt (av Helsingfors bostadsproduk-
tionsbyrå) inte vidare till genomförande, och därmed till tomtöverlåtel-
sen. Ytterligare försiktighet observerades bland privata aktörer med att 
inleda bostadsprojekt vilket antagligen har påverkats av att covid-19-
pandemin fortsätter samt av pandemins konsekvenser på efterfrågan 
på bostäder.

Dessutom påverkas tomternas överlåtelseprocesser av de alltmer in-
vecklade arrangemangen och förberedelserna, som förutsätts på om-
råden för kompletteringsbyggande. En överlåtelse av ett projekt som 
ska anpassas i en bebyggd miljö tar mer tid bland annat på grund av 
beredningsarbeten som krävs för samorganisering, bilparkering, den 
befintliga infrastrukturen och ändringar i hyresavtal.

Det uppmätta målet, bostadsproduktionen minst 1 500 bostäder, nåd-
des inte. Under 2021 började bostadsproduktionstjänsten bygga 913 
nya bostäder.

Att målet inte nåddes förklaras framför allt av bostadsprojektens kon-
kurrens som inte fick tillräckligt med anbud. Detta ledde till att antalet 
bostadsprojekt som motsvarar det målet inte kunde inledas under 
2021.

Detta förklaras bland annat av den väldigt snabba höjningen i bygg-
kostnaderna, varför projektens kostnadskalkyler överskred prisnivån 
som ARA har godkänt. Om projektet redan i planeringsskedet verkar 
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vara för dyrt i förhållande till prisnivån som ARA har godkänt lämnar 
entreprenörerna inget anbud in till ARA-produktionen. Dessutom lider 
byggbranschen i huvudstadsregionen av brist på yrkeskunnig arbets-
kraft och konkurrensen om kompetent personal är hård. Entreprenörer-
na har utmaningar i att rekrytera kompetenta arbetsledare till projekt. I 
dylika situationer är en offentlig byggherre för en prisreglerad men än-
då krävande produktion till rimligt pris inte nödvändigtvis det primära 
och mest lockande föremålet för ett anbud.

I enskilda byggnadsprojekt har även uppstått faktorer som fördröjer 
byggandet såsom underjordiska silostrukturer, flyttande av HRM:s av-
lopp samt en större omfattning av asbestarbeten i anslutning till bygg-
naden som rivs undan en nybyggnad.

Mål: En ekologiskt hållbar utveckling tryggas

Utfall: För målet hade bestämts tre mätare som beskriver utfallet, och 
för två av dem nåddes målet inte.

Det uppmätta målet, i stadens egna verksamhetslokaler (nybyggnads-
objekt, ombyggnadsobjekt) väljs värmepumpsteknik som huvudsakligt 
uppvärmningssystem alltid när det är tekniskt möjligt och när återbetal-
ningstiden är 15 år eller kortare, nåddes inte.

Lönsamhetsbedömningar för värmepumpar har gjorts eller är på gång 
för sammanlagt 16 projekt bland de nybyggnads- och ombyggnadspro-
jekt som inleddes år 2021. I fem projekt har värmepumpstekniken valts 
som det huvudsakliga uppvärmningssystemet och i fråga om nio pro-
jekt pågår lönsamhets- och genomförbarhetsutredningar fortfarande. I 
två projekt har ett annat uppvärmningssätt än värmepump valts även 
om värmepumpssystemet hade varit tekniskt möjligt och återbetal-
ningstiden var 15 år eller kortare.

Man kunde inte nå målet att alla reparationsbyggnadsprojekt som sta-
den administrerar och som inleds 2021 ska planeras och senare ge-
nomföras så att E-talet för byggnaden i och med ombyggnaden mins-
kar med minst 20 procentenheter mer än vad den nationella kravnivån 
förutsätter (miljöministeriets förordning 4/13 7 § Krav på E-tal enligt 
byggnadskategori).

 Målet har nåtts i 15 av 16 projekt. I projektet för renovering och om-
byggnad av daghemmet Pihlaja hade man i början inte med någon 
energiexpert, vilket innebar en avvikelse från de gemensamt över-
enskomna verksamhetsprocesserna. Således ställdes inget mål för E-
talet och det räknades inte heller.

Mål: Förbättring av kundupplevelsen.
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Utfall: Det hade bestämts tre mätare för måluppfyllelsen, men ingen av 
dem förverkligades.

Målsättningen uthyrning för utomhusevenemang, genomgångstid (me-
dian fem vardagar) nåddes inte. Utfallet var sex dagar.

Målet nåddes inte p.g.a. att pandemin orsakat osäkerhet i att ordna 
evenemang. Evenemangsanmälningar lämnades in i normal takt men 
eftersom de som ordnar evenemang inte kunde fastställa tidpunkterna 
kunde beslut om evenemang inte fattas inom den utsatta tiden. De som 
ordnar evenemang och handlägger meddelanden var tvungna att flera 
gånger vänta på uppdaterad information om vad som bestäms om re-
striktionerna.

Det uppmätta målet, svar på kundrespons inom utsatt tid (fem varda-
gar), nåddes inte. Utfallet var i genomsnitt 5,68 dagar.

År 2021 fick staden ett rekordantal kundrespons, 45 764 stycken, via 
webbtjänsten. Antalet blev 13 procent större jämfört med det livliga året 
2020. Responsen ökade särskilt till följd av den snörika början av året 
samt på grund av att invånare använde parker och allmänna områden 
aktivt under de varma årstiderna.

Målets mätare resultatet i kundenkäten om hur funktionellt arbetena 
som utförs på Helsingfors gator har ordnats, överstiger värdet 3,3 (på 
skalan 1–5), nåddes inte. Enkätens utfall blev 2,7.

För att minska olägenheterna för trafiken som orsakas av gatuarbeten 
har man strävat efter att göra tiden som används för byggplatsar-
rangemangen kortare, sänka antalet områden som på en gång reser-
veras för byggarbete och förbättra trafikarrangemangen under byggti-
den. För att förbättra invånarnas och företagarnas upplevelser av 
byggplatser har man satsat i synnerhet på kommunikationen, skyltar 
vid byggplatser, byggplatsernas avgränsning, områdenas renlighet 
samt förbättrat passager.

Flera av de utvecklingsåtgärder som har vidtagits är sådana vars effek-
ter för att minska olägenheter och på invånarupplevelser av gatuarbe-
ten syns med fördröjning. En minskning av olägenheterna av gatuarbe-
ten kräver fortgående utvecklingsarbete innan de kan motsvara de för-
väntningar som stadsborna har ställt på stadsrummets användbarhet.

Räddningsverket

Målsättning: Prehospital akutsjukvård tillhandahålls enligt beställarens 
krav
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Utfall: Det hade bestämts två mätare för måluppfyllelsen, varav den 
andra inte förverkligades.

Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 
70 % av uppdragen i prioritetskategorierna A och B, denna mätare för-
verkligades inte. Insatstiden är högst 8 minuter i minst 58 % av upp-
dragen i prioritetsklasserna A och B.

Covid-19-pandemin har märkbart ökat invändig tvätt av enheter, vilket 
tar tid och då kan den närmaste enheten inte rycka ut. En enhet som 
kommer mer långväga ifrån förlänger insatstiden. Den snöiga vintern 
förlängde även körtiderna.

Mål: Räddningsverkets verksamhet är produktiv med hänsyn till sta-
dens tillväxt och förändringarna i servicebehovet

Utfall: Målsättningen, resultatbudgeten överskrids inte, uppfylldes inte.

Löneförhöjningarna enligt stadsstyrelsens plan för utveckling av löner-
na 2021 var totalt 61 361 000 euro inklusive anslaget på budgetmo-
mentet 2021, vilket överskrids med ca 500 000 euro. Överskridningen 
beror bland annat på att tidigare anskaffningar av inventarier med inve-
steringsanslag gjordes med anslag i driftsekonomin utgående från iakt-
tagelser som gjordes i revisionen. Överskridningen innehåller även 
tilläggskostnader orsakade av pandemin samt kostnader för utveckling 
av verksamheten. Motsvarande inkomster för dessa kommer från ex-
tern finansiering.

Trafikverket (HST)

Målsättning: Kundnöjdheten inom spårvägs- och metrotrafiken håller 
sig minst på samma nivå som hösten 2019

Utfall: Det hade bestämts två mätare för måluppfyllelsen, varav den 
ena inte förverkligades. Kundnöjdhet mäts som trafikantvitsord genom 
en enkät (skala 1–5) vars faktorer är förarens körsätt och hur snygg 
vagnen är. I spårvägstrafiken bedöms även förarens förmåga till ser-
vice och rådgivning och för metron bedöms att hålla tidtabellen samt 
hur funktionella skyltarna på stationerna är. 

Mätaren för trafikantvitsord inom spårvägstrafiken 4,04 (2019: 4,04) 
uppfylldes ej. Utfallet var 3,97.

På grund av pandemin har spårvagnsförarnas kundbetjäning varit på 
paus nästan hela året. Dessutom har kundernas förväntningar på 
snygghet och hygien ökat. Därför har vitsorden för service och rådgiv-
ning sjunkit sedan tiden före pandemin.
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Mätaren för metrotrafiken, trafikantvitsord minst 4,08 nåddes. Utfallet 
var 4,16.

Kultur- och fritidssektorn

Mål: Tjänsterna förbättras utifrån kundupplevelsen

Utfall: Målsättningen om att före utgången av fullmäktigeperioden utar-
beta konkreta beskrivningar av strategin för serviceproduktion och ska-
pa gemensamma metoder för bidrag och serviceproduktionens upp-
handling. Beskrivningen av varje serviceenhet är klar före fullmäktige-
periodens slut och praxis för understöd och upphandling har skapats, 
nåddes inte.

Enligt den ursprungliga målsatta tidtabellen skulle beskrivningarna av 
strategin för serviceproduktionen vid sektorns servicehelheter (kultur, 
idrott, bibliotek, ungdom) vara klara innan fullmäktigeperioden går ut. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i aftonskolan 4.5.2021 att ändra 
tidsplanen så att servicebeskrivningarna ska vara gjorda under 2021. 
Även om den målsatta tidtabellen inte kunde hållas kunde man besluta 
om servicestrategier i sektornämnden under budgetåret i november-
december.

Social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdssektorn övergick i etapper under 2021 till att bör-
ja använda klient- och patientdatasystemet Apotti. Utvecklingen av 
Apottis rapportfunktioner fortsätter 2022 varför uppgifter om de bindan-
de målen inte på alla punkter var tillgängliga lika exakt som för bokslu-
tet föregående år. Mätare för de bindande verksamhetsmålen är därför 
inte jämförbara med information som tagits från den tidigare databa-
sen. Således kan man inte rapportera prestationerna för 2021 på 
samma sätt som tidigare och måluppfyllelsen kan inte på alla punkter 
bedömas tillräckligt tillförlitligt.

Mål: Vi främjar helsingforsarnas välfärd och hälsa och förebygger ut-
slagning

Utfall: För målet hade bestämts fyra mätare som beskriver utfallet, och 
en av dem förverkligades inte.

Målsättningen att i hemvården tillämpa motionsavtal i vid utsträckning 
(ett rörlighetsavtal har gjorts upp för minst 70 % av de klienter som får 
regelbunden hemvård) nåddes inte. Utfallet var 69,5 %. Målnivån nåd-
des inte eftersom covid-19-pandemin orsakat frånvaro bland persona-
len och påverkat tillgången till personal.

Mål: Vi förbättrar kundupplevelsen och kundnöjdheten
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Utfall: Mätaren kundupplevelsen blir bättre på hälsostationerna och i 
den psykiatriska vården och missbrukarvården jämfört med år 2020 
uppfylls inte.

På grund av covid-19-pandemin tog man bort responsmaskinerna 
16.3.2020. Maskinerna för kundrespons togs tillbaka etappvis fr.o.m. 
1.8.2021. Informationen är inte jämförbar eftersom man införde kund-
responsen stegvis och antalet respondenter blev lågt.

Mål: Våra tjänster ligger nära invånarna och är lättåtkomliga

Utfall: För målet hade bestämts tre mätare som beskriver utfallet, och 
två av dem uppfylldes inte.

Mätaren på målsättningen, vårdgarantin genomförs vid hälsostationer-
na (vård vid första kontakten, icke-akut vård samma eller följande var-
dag, icke-akut vård inom 10 dygn), uppfylldes inte.

Följande två av tre mätningsområden uppfylldes inte:

- mätaren vården i första kontakt, mål 75 %
- mätaren icke-akut vård inom tio dygn, mål 70 %.

Vården i första kontakt uppfylldes före man började använda Apotti till 
83 procent (4/2021). Efter övergången till datasystemet Apotti har man 
inte fått tillförlitlig information.

Den icke-akuta vården förverkligades till 99 procent bland vårdarna och 
till 84 procent bland läkarna, under tiden före Apotti (4/2921). Efter att 
Apotti införts förverkligades icke-akut vård inom tio dygn till 78 procent 
bland vårdarna och 52 procent bland läkarna.

Målsättningen omedelbar kontakt inom munhälsovården genomförs 
(mätare 1: återuppringningslinjen för icke-akut vård används under hela 
tjänstetiden, mätare 2: återuppringning för icke-akut vård sker samma 
dag) uppfylldes inte.

Båda av de följande delområdena kunde inte nås:

-mätare: återuppringningen för icke-akut vård är på hela tjänstetiden
-mätare: man ringer tillbaka samma dag i 90 % av fallen för icke-akut 
vård

Man var senast tvungen att stänga av återuppringningen 21.5.2021. 
Man ringde tillbaka om icke-akut vård samma dag i 61 % av samtalen. 
Stockningen inom återuppringningen kunde lösas upp under hösten så 
att det inte fanns några samtalsköer efter 22.9.2021. Under slutet av 
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året kunde man inte nå målet på 90 % för återuppringning under fem 
dagar.

Kontaktproblemen inom munhälsan har orsakats av personalbrist, svå-
righeter i att göra e-tjänster tillgängliga för kunderna, det stora antalet 
telefonsamtal samt tekniska problem. 

Mätaren på målsättningen, 20 % av klienterna inom hemvården har 
kontakt via fjärruppkoppling med bild, nåddes inte.

På grund av covid-19-pandemin och det nya datasystemet Apotti hade 
personalen inte tillräckliga resurser för att informera och undervisa om 
distansvården åt hemvårdens ordinarie kunder. Man kunde inte rekry-
tera tillräckligt med vikarier. Dessutom har covid-19-pandemin globalt 
försvårat tillgången till apparatur och man kunde inte erbjuda kunderna 
enheter för distans (datorplatta) inom den tid som planerats.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Kaupunginkanslia 20.1.2022
2 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 7.12.2021
3 Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.1.2022
4 Kasvatus ja koulutus lautakunta 18.1.2022
5 Kaupunkiympäristölautakunta 25.1.2022
6 Pelastuskomentajan kirje 21.1.2022
7 Liikennelaitoksen johtokunta 25.1.2022
8 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtajan kirje_4.2.2022
9 Sote toimialajohtajan kirje 27.1.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadskansliet
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Affärsverket företagshälsan
Fostrans- och utbildningssektorn
Stadsmiljösektorn
Kultur- och fritidssektorn
Social- och hälsovårdssektorn
Räddningsverket
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Trafikaffärsverket

Beslutshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 31

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi selvityksen kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan vuoden 2021 toteutumatta jääneestä talousarvion sitovan toi-
minnan tavoitteesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 124

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginkanslian, taloushallin-
topalveluliikelaitoksen johtokunnan, työterveysliikelaitoksen johtokun-
nan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, 
pelastuslautakunnan, liikennelaitoksen johtokunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitykset vuoden 
2021 talousarvion sitovien toiminnan tavoitteiden toteutumatta jäämise-
stä.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 4/2022 84 (117)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
02.03.2022

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

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 14

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen sitovien to-
iminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2021 ja totesi, että asia 
ei aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1) Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingis-
sä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden 
vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena on 
vähintään 8000 turvallisuuspistettä

Tavoite toteutui. Tulos oli 10558 pistettä.

2) Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukai-
nen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja 
ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä.

Tavoite toteutui. Keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen oli enin-
tään 6 minuuttia 52 % tehtävistä.

3) Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavo-
itetta mitataan ensihoidon tavoittamisviiveellä A- ja B-tehtävissä. Vii-
veen tulisi olla enintään 8 minuuttia vähintään 70 % tehtävistä. Lisäksi 
maallikoiden havaitsemien kammiovärinäpotilaiden selviytymisen tulisi 
olla vähintään 32 %.

Tavoitteet toteutuivat osittain. Kammiovärinäpotilainen selviytymisaste 
oli 32 %. Sen sijaan tavoittamisviive oli 58 % ja alitti tavoitteen 12 pro-
senttiyksikköä. Ensihoidon tehtävämäärä palautui vuonna 2021 pan-
demiaa edeltävään kasvutrendiin. Covid-19 potilaan hoidon jälkeen en-
sihoitoyksiköille joudutaan tekemään sisäpesu, jonka vuoksi yksikkö on 
pois hälytysvalmiudesta 30-60 minuuttia. Tämä lisää potilaan tavoitta-
misviivettä, koska korvaava yksikkö samanaikaiseen tehtävään tulee 
kauempaa. 

4) Henkilöstön osaaminen kehittyy jatkuvasti. Tavoitetta mitataan täy-
dennyskoulutuksen määrällä, jonka pitäisi olla vähintään sama kuin vu-
onna 2020.

Tavoite ylittyi 30 %. Pandemiatilanteesta huolimatta lähes kaikki täy-
dennyskoulutus on kyetty toteuttamaan metodiikkaa kehittämällä ja 
osittain myös kirimään 2020 syntynyttä koulutusvelkaa. Rekrytoinneista 
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johtuen uuden henkilöstön koulutusta on toteutettu poikkeuksellisen 
paljon. 

5) Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti. Tavoitetta mitataan lyhy-
illä sairauspoissaoloilla sekä varhaisen tuen menettelyiden toteutumi-
sella.

Tavoite toteutui osittain. Lyhyet sairauspoissaolot olivat enintään vuo-
den 2020 tasolla .Varhaisen tuen keskustelujen toteutumisastetta ei 
kyetty mittamaan mittausprosessin häiriöiden johdosta.

6) Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelu-
tarpeen muutokset huomioiden. Tavoitetta mitataan tulosbudjetin riittä-
vyydellä

Tavoite ei toteutunut. Tulosbudjetti ylittyi 480 000 eurolla. Ylitys johtuu 
muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla 
tehtyjä hankintoja on toteutettu käyttötalouden määrärahoilla yli 650 
000 eurolla  tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi 
ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia yli 300 000 sekä 
toiminnan kehittämiskustannuksia noin 150 000, joihin saadaan menoja 
vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi sosiaali- ja ter-
veystoimen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista 
tavoitteista.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäri-
stön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnalli-
sista tavoitteista vuonna 2021 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansli-
aan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 39841

leena.sutela(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 09 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi
Mirka Saarholma, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 310 15284

mirka.saarholma(a)hel.fi
Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39163

katri.kuusinen(a)hel.fi
Seidi Kivisyrjä, asuntotuotantopäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien ta-
voitteiden toteumatiedot kansliaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös
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Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kau-
punginkanslian vuoden 2021 toteutumattomista sitovista tavoitteista.

Päätöksen perustelut

Tavoite: Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen 
ja palvelujen vakiinnuttaminen

 Mittarit:
•Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskitetyn hal-
linnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä)
•Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja tu-
kipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla
•Lähitukipalvelut on järjestetty alueellisten tiimien avulla toteutettaviksi
•Kaupungin käyttöön hankitaan keskitetty kyberturvapalvelu
•Keskitetyn yksikön tuottamien sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyt-
tä mitataan

 Mittari: Kaupungin tietoliikenneverkko on kokonaisuudessaan keskite-
tyn hallinnan ja valvonnan piirissä (Käyttöönottoprojekti käynnissä) 
Toteuma: toteutui osittain
-Lähiverkon laitteet saatiin valvonnan ja hallinnan piiriin vanhan sopi-
muksen nojalla. 
-Hankintapäätös uudesta ja kattavammasta palvelusta  tehtiin vuoden 
2021 lopussa ja käyttöönotot alkavat vuoden 2022 alussa. Uusi palvelu 
kattaa 24/7 valvonta- ja hallintapalvelut kaikille Helsingin kaupungin 
Helnet-verkkoon kytketyille laitteille tarjoten läpinäkyvyyden verkon ta-
pahtumiin sekä valvonta- ja korjaustoimiin.

Mittari: Loppukäyttäjien lähi- ja etätukipalvelut tarjotaan keskitetysti ja 
tukipyynnöt käsitellään yhden keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän 
avulla 
Toteuma: toteutui osittain
-Stadin Helpdesk on keskitetty palveluhallintakanava tukipyynnöille, jo-
hon kaikki digitaalisen perustan asiakkaat asteittain siirtyvät. Esimer-
kiksi Sote ja Kasko käyttävät vielä poistuvan ICT-palvelutuottajan ratka-
isua, joka poistuu vuoden 2022 aikana. Apotti-integraation myötä myös 
Sote siirtyy Stadin Helpdeskin käyttäjäksi.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistämisen ja pal-
velujen vakiinnuttamisen sitovaa tavoitetta ei saavutettu kokonaan 
johtuen palveluiden laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Keskitetyn 
hallinnan ja valvonnan palvelun hankinnan kilpailutuksen vaatimusmää-
rittelyt ja sopimusneuvottelut viivästyivät. Lähi- ja etätukipalveluiden tar-
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joaminen keskitetyn palvelunhallintajärjestelmän avulla viivästyi suurten 
toimialojen Soten ja Kaskon osalta. 

Tavoite: Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen

 Mittarit:
•Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymiste-
staukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä 
•HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja järjes-
telmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä

Mittari: Palkkajärjestelmän käyttöönottoprojektin toteuttaminen hanke-
suunnitelman mukaan siten, että uuden järjestelmän hyväksymiste-
staukset on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut 
Palkkajärjestelmä Sarastian käyttöönotto siirtyy suunnitellusta 
(1.1.2022). Käyttöönottoa siirretään, koska järjestelmätoimittaja ei ehdi 
saada valmiiksi kaikkia Helsingin kaupungin kriittisiksi määrittelemiä to-
iminnallisuuksia järjestelmään. Tuotantokäytön aloitusta on siirretty 
huhtikuulle 2022.

Mittari: HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutus on toteutettu ja 
järjestelmän valinta tehty vuoden 2021 loppuun mennessä.
Toteuma: ei toteutunut
Kilpailutusta ei toteutettu vuoden 2021 aikana. Digitalisaatiojohtaja ja 
henkilöstöjohtaja päättivät siirtää kilpailutusta eteenpäin vuodelle 2022.

Perustelu miksi tavoitetta ei saavutettu:

Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistämisen tavoitetta ei 
saavutettu kaikilta osin. Palkkajärjestelmän käyttöönottoa siirrettiin, ko-
ska järjestelmätoimittaja ei ehtinyt saada valmiiksi kaikkia Helsingin 
kaupungin kriittisiksi määrittelemiä toiminnallisuuksia järjestelmään. 
HR-kokonaisjärjestelmän hankinnan kilpailutusta jouduttiin viivä-
styttämään, koska kaupungin omat avainhenkilöt ovat sidottuja palkka-
järjestelmän käyttöönotossa.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös



Helsingfors stad Protokoll 4/2022 89 (117)
Stadsfullmäktige

Ärende/6
02.03.2022

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

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle 
seuraavan selvityksen vuoden 2021 toteutumatta jääneistä sitovista ta-
voitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuo-
den 2021 talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia 
ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli asetettu viisi tavoitteen toteutumista määrit-
televää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoi-
tetaso saavutettiin 3 mittarissa ja toisen tavoitteen osalta 2 mittarissa. 

Sitovan tavoitteen toteutumisen edellytyksenä on tavoitetason saavut-
taminen kaikissa mittareissa. Näin ollen kumpikaan sitova tavoite ei to-
teutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääasiassa koronaepi-
demian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. Seuraavassa on selvitys ka-
ikkien mittareiden toteutumisesta.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Varhaiskasvatuksessa mittarina oli yhteisen arviointimallin käyttöönotto 
vuoden 2021 aikana. Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen 
lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä 
arviointimallilla.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen 
arviointimalli otettiin käyttöön 1852 lapsiryhmässä. 

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui ja yhteinen ar-
viointimalli otettiin käyttöön kaikissa 152 lapsiryhmässä. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Perusopetuksessa mittarina oli, että vähintään 98 % oppijalle kirjataan 
oppimisen ja/tai kasvun tavoite ja käydään arviointikeskustelu. 

Tavoitetaso saavutettiin. 98 % perusopetuksen (suomenkielinen ja ru-
otsinkielinen perusopetus) oppijalle kirjattiin oppimisen ja/tai kasvun ta-
voite ja käytiin arviointikeskustelu. 

Oppimisen ja/tai kasvun tavoite kirjattiin Wilman Opiskelijat-rekisteriin 
yhteensä 45321 oppilaalle. Oppimiskeskustelu kirjattiin Wilman Opiske-
lijat-rekisteriin yhteensä 45042 oppilaalle. Oppilaita yhteensä 46 044 
(Primus 24.11.2021). Tavoite toteutui.  
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Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Lukiokoulutuksen mittarina oli että vähintään 75 % ensimmäisen vuo-
den opiskelijoista on suorittanut Opintokamu-kurssin keväällä 2021 
esimerkiksi osana ryhmänohjausta opiskelijahuollon henkilöstön tuel-
la. Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia 
työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Ka-
ikki materiaalit ovat sähköisiä.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. 41,7 % ensimmäisen vuosikurssin opiske-
lijoista suoritti Opintokamu-kurssin kevätlukukauden aikana.  

Kevään 2021 koronatilanne vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Opinto-
kamu-kurssin suorittaminen oli suunniteltu toteutettavan ryhmänohjaa-
jien ja opiskeluhuollon henkilöstön tuella. Kurssin suorittamisen tueksi 
sähköisessä ympäristössä kuului ryhmänohjaajien ryhmänohjaustunnit 
(6kpl), joissa oli tavoitteena käsitellä Opintokamu-kurssin teemoja. Ko-
ronatilanne ei keväällä mahdollistanut aina ryhmänohjaustuntien 
käyttämistä Opintokamu-kurssin suorittamisen tukemiseen, vaan ryh-
mänohjaustuokioissa on jouduttu käsittelemään pandemiatilanteista 
johtuvia ajankohtaisia asioita. Lisäksi ryhmänohjaustunteja pidettiin 
etäopetusjakson aikana Teamsin välityksellä, joka on osaltaan vaikeut-
tanut kurssin suorittamista. Etäopetuksen aikana on keskitytty ajankoh-
taisiin asioihin ja opettajia on ohjattu perustyöhön. Tavoite suunniteltiin 
ja päätettiin kesällä 2020, jolloin muodostettu näkymä vuoden 2021 
kevätlukukauden koronatilanteesta osoittautui liian toiveikkaaksi.

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä on 
enintään 7,4 % opiskelijamäärästä. Vuonna 2020 negatiivisesti 
keskeyttäneitä oli 12,7 % eli 1142 opiskelijaa.  

Tavoitetasoa ei saavutettu. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoi-
den määrä oli 11,6 % opiskelijamäärästä (1034 henkilöä). Negatiivisesti 
keskeyttäneitä on yhteensä noin 11,6 % perustutkinto- ja valma-
opiskelijoista.

Vaikka negatiivisesti keskeyttäneiden määrä on edelleen korkea suhte-
essa tavoitelukuun, niin vuoteen 2020 verrattuna negatiivisesti keskeyt-
täneiden määrä 2021 on pienentynyt 1,1 %-yksikköä. 

Ikäluokkien 18-20 osalta negatiivinen keskeyttäminen on vähentynyt 
noin 5 %-yksikköä. Alle 18-vuotiasta negatiivisesti keskeyttäneitä vu-
onna 2021 oli 3,2 %. Huomattavaa on, että yli 30 -vuotiaiden kohdalta 
negatiivisen keskeyttämisen määrä on kasvanut yli 4% -yksikköä. Nu-
orten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitoksen 
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ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, 
esim. itsenäistyminen. Aikuisten (yli 30v.) osalta esim. taloudellisen ti-
lanteen heikkeneminen selittää osaltaan negatiivista keskeyttämistä

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli yhteisten sähköisten oppimisalustojen käyttöönotto työvä-
enopistoissa siten, että vähintään 10 % kursseista käyttää edu.hel.fi -
verkon oppimisalustoja 

Tavoitetaso saavutettiin. Sähköisiä edu.hel.fi-oppimisalustoja käytettiin 
41,4 %:lla kursseista. Koronakriisi on vahvistanut digipainotusta ja li-
sännyt edu.hel.fi-alustan käyttöä. 

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Varhaiskasvatus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen 
oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. 

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Ilmiöpohjai-
nen oppimisen kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan 
kanssa toteutettiin 1867 lapsiryhmässä. Tässä mittarissa lapsiryhmiin 
on laskettu mukaan myös perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät, 
mistä johtuen luku on suurempi, kuin varhaiskasvatuksen edellä maini-
tussa ensimmäisessä mittarissa.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa tavoite toteutui. Jokaisessa 
lapsiryhmässä (152 lapsiryhmää) toteutettiin ilmiöpohjainen oppimisen 
kokonaisuus yhdessä jonkin kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa. Päiväko-
tiryhmien lisäksi ilmiöpohjainen oppimisen kokonaisuus toteutettiin 
myös kuudessa ryhmäperhepäiväkodissa. 

Perusopetus - mittarin tavoitetaso saavutettiin

Mittarina oli, että oppilaat osallistuvat monipuolisesti kulttuurisisältöihin 
ja -tapahtumiin.  Kulttuuripolkua toteutetaan vähintään:   
1-6 vuosiluokkien koulussa neljä vuosiluokkaa 
1-4 ja 1-5 vuosiluokkien koulussa kolme vuosiluokkaa 
1-9 seitsemän vuosiluokkaa 

Mittarin tavoitetaso saavutettiin. Perusopetuksen koulut (suomenkieli-
nen ja ruotsinkielinen perusopetus) kirjasivat tavoitteen mukaisesti lu-
kuvuoden 2021-2022 toimintasuunnitelmiin, mitkä vuosiluokat toteutta-
vat kulttuuripolkua lukuvuonna 2021-22. 
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Mittarin mukaan Kulttuuripolkua tulisi toteuttaa lukuvuonna 2021-22 
vähintään yhteensä 493 luokka-asteella. Peruskouluissa Kulttuuri-
polkua toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 597 luokka-asteella. 
Peruskouluille tehtiin loppusyksystä 2021 Forms-kysely, miten toimin-
taa oli toteutettu vuoden 2021 aikana. Kyselyyn vastasivat kaikki pe-
ruskoulut. Kokonaisuudessaan toimintaa oli toteutettu yli vähimmäista-
voitteen vuoden 2021 aikana.

Lukiokoulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli nuorten lukiokoulutuksessa oli (fi+sv) (+ linjen för vux-
enstudier vid Tölö gymnasium): Vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu 
aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuun-
nitelman mukaisiin opintokäynteihin (korkeakoulut, yritykset, työpaikat).  

Mittarina aikuisten lukiokoulutuksessa oli: Vähintään 30 %:ssa lukion 
kursseja toteutetaan em. opintokäynti.  

Tavoitetasoja ei saavutettu. Nuorten lukiokoulutuksessa opetussuunni-
telman mukaisiin opintokäynteihin osallistui 80,7 % opiskelijoista. Aiku-
islukio 13,8 %:ssa kursseista järjestettiin opintokäynti. Keväällä etäope-
tuksesta johtuen opintokäyntejä ei voitu toteuttaa fyysisinä vierailuina, 
mutta etäopetuksen pitkityttyä oppilaitokset ryhtyivät rakentamaan ver-
kon kautta tapahtuvia opetussuunnitelman mukaisia opintokäyntejä. 
Rajoitusten lievennyttyä  opintokäyntejä on etenkin alkusyksystä toteu-
tettu myös fyysisesti. Loppusyksystä koronatilanteen edelleen pahen-
nuttua vierailujen toteutuminen kuitenkin jälleen vaikeutui. Vastaanotta-
jat eivät ole halunneet ottaa vastaan opiskelijaryhmiä. Lisäksi lukioissa 
on haluttu turvata koulunkäyntiä pitkien etäopetusjaksojen jälkeen. 

Ammatillinen koulutus - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että työpaikalla tapahtuva oppiminen kasvaa 10 000 pä-
ivällä verrattuna vuoteen 2020. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen to-
teuma 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana oli yhteensä 337 346 päivää, 
joten tavoite vuonna 2021 on 347 346 päivää

Mittarin tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
toteuma oli 313 584 päivää (90,3 % tavoitteesta).

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkit-
tävästi paikkojen saatavuuteen. Koronaturvallisuuden maksimointi työ-
nantajan taholta oman henkilöstön osalta vaikutti siihen, että opiskelijat 
eivät päässeet työelämäjaksoille. Siirtyminen pääkaupunkiseudulla laa-
jasti etätyöhön heikensi oppilaitoksen vuorovaikutteista yhteistyötä 
työelämän kanssa. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Näyttöjen suorit-
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taminen oppilaitoksen oppimisympäristöissä mahdollistettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön erillisellä luvalla. 

Vapaa sivistystyö - mittarin tavoitetasoa ei saavutettu

Mittarina oli, että kurssilaisten määrä kasvaa Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla vähintään 5 % verrattuna vuoteen 2020. Arbiksen kurssilaisten 
määrä kasvaa 5 % verrattuna vuoteen 2020. 

Tavoitetasoa ei saavutettu. Kurssilaisten määrä Koillis- ja Itä-Helsingin 
alueilla oli 15 455 kurssilaista, mikä oli 82,2 % tavoitetasosta.

Koronarajoitusten vuoksi opetus toteutettiin keväällä 2021 kokonaan 
etänä/verkossa (pl. maahanmuuttajien lukukoulutukset, jotka toteutetti-
in osittain lähiopetuksena) eikä paikan päällä Koillis- ja Itä-Helsingin 
opetuspisteissä. Syyslukukauden alussa kurssikoot olivat puolitettuja 
koronarajoitusten takia. 

Kurssikoot palautuivat normaaleiksi 1.10. alkaen. Iso osa järjestetyistä 
kursseista on pitkiä kurssia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista tai on 
oppimisen kannalta hankalaa liittyä mukaan kesken kurssin. Kurssilais-
ten määrä kasvoi loppuvuodesta kun paikkoja avattiin lisää, mutta kas-
vu ei ollut tavoitteen saavuttamiseksi riittävää. Verkkokursseilla on li-
säksi  tavoitettu  1741 laskelman ulkopuolelle jätettyä itä- ja koil-
lishelsinkiläistä opiskelijaa, mutta tämäkään lisäys ei riitä saavuttamaan 
tavoitetta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Lyra-Katz, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi työterveyslii-
kelaitoksen sitovan toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot
Lena Meyer, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054079

lena.meyer(a)hel.fi
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§ 56
De av ledamöterna Amanda Pasanen, Paavo Arhinmäki och Mirita 
Saxberg väckta motionerna om en ändring av detaljplanen för 
Stansviksberget (nr 12410)

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om möjligheten att 
säkerställa att den obebyggda skogsnaturen på området är 
tillräcklig på så sätt att man gör en ny och uppdaterad ut-
redning om dess naturvärden. (Mirita Saxberg)

Behandling

Ledamoten Mirita Saxberg understödd av ledamoten Mai Kivelä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter en utredning om möjligheten att 
säkerställa att den obebyggda skogsnaturen på området är 
tillräcklig på så sätt att man gör en ny och uppdaterad ut-
redning om dess naturvärden.

Ledamoten Arja Karhuvaara föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter en möjlighet att reda ut mäng-
den naturligt ljus på området, såväl inne i bostäderna som 
på gården. Man bör även närmare bestämma möjligheten 
att efter behov ändra placeringen av byggnaderna på tom-
ten före de uppförs för att maximera mängden ljus som på-
verkar boendekomforten.

Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen 
föreslog följande hemställningskläm:

 I samband med en eventuell utvidgning av Stansviks natu-
rområde förutsätter stadsfullmäktige att man utreder möjlig-
heten att öka bostadsbyggandet i motsvarande utsträckning 
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på annat håll i Degerö exempelvis genom att höja husen.

Ledamoten Arja Karjuvaaras motförslag understöddes inte, varvid det 
förföll.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

1 omröstningen

Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 61
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Di-
arra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Sandra Hagman, Juha Hakola, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, 
Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Jukka Järvinen, Atte Ka-
leva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Ko-
lehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lind-
gren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Seija Muu-
rinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Aman-
da Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, 
Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Mirita Sax-
berg, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Johanna 
Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas 
Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Mikko Paunio, 
Risto Rautava, Juhana Vartiainen

Blanka: 17
Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Ville Jalovaara, Arja 
Karhuvaara, Teija Makkonen, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Mati-
as Pajula, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Maarit 
Vierunen
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Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hem-
ställningskläm.

2 omröstningen

Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Mika Ebeling, Harry Harkimo, Nuutti Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Ka-
leva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, Teija Makkonen, Otto Meri, Dani 
Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, Petrus Pennanen, Daniel Sa-
zonov, Juhani Strandén

Nej-röster: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, Mirita 
Saxberg, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale

Blanka: 62
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir 
Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Groten-
felt, Sandra Hagman, Juha Hakola, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveli-
ina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Vero-
nika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Ajak Majok, 
Petra Malin, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Jo-
hanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Pia Pakarinen, Amanda Pasa-
nen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille 
Rydman, Pekka Sauri, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna 
Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallgren, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Björn Månsson

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag 
till hemställningskläm.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittami-
sesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttami-
sesta

3 Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja 
asemakaavan muuttamisesta

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
5 Stansvikinkallio, varatut tontit
6 Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
7 Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
8 Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Hösten 2021 har det väckts tre fullmäktigemotioner med huvudsakligen 
samma innehåll, om en ny detaljplan för området Stansviksberget på 
Degerö. Amanda Pasanen och 17 andra ledamöter (HEL 2021-
010661), Paavo Arhinmäki och 15 andra ledamöter (HEL 2021-
010628) samt Mirita Saxberg och 17 andra ledamöter (HEL 2021-
011572). Eftersom motionerna delvis har undertecknats av samma 
personer är det sammanlagt 40 ledamöter som föreslår en ny plan-
läggning av området. Detta motionssvar täcker alla tre motioner.

Amanda Pasanen m.fl. föreslår i sin motion 22.9.2021 att grundbered-
ningen och tomtöverlåtelsen i detaljplanen för Stansviksberget (nr 
12410) skjuts upp. Under tiden ska man omvärdera detaljplanen med 
tanke på skogsnaturen och inleda en ny planläggningsprocess, på de 
punkter som det är nödvändigt. Syftet med denna ska vara att avlägsna 
byggandet som föreslagits på de mest värdefulla ställena i området. 
Dessutom föreslår de att det värdefulla naturområdet kring Stansviks-
berget ska fredas som en del av Helsingfors nya naturskyddsprogram.
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Paavo Arhinmäki m.fl. föreslår i sin motion 22.9.2021 att detaljplanen 
för Stansviksområdet ändras så att husen i den östra kanten tas bort 
från detaljplanen och att man ändrar beteckningen till grönområde.

Mirita Saxberg m.fl. föreslår i sin motion 13.10.2021 att detaljplanenen 
för Stansviksberget ska ändras på så sätt att den värdefulla skogen 
och dess natur skyddas så att stadsborna kan använda den för rekrea-
tion, samt att byggandet koncentreras till områden med mindre värde-
full natur på det sätt som föreslås i motionen.

Stadsmiljönämnden har gett separata utlåtanden om motionerna 
21.12.2021. Innehållet för alla tre motioner är detsamma, utom att 
nämnden i svaret på motionen av ledamoten Pasanen m.fl. också tar 
ställning till huruvida den anser att Stansviksberget värdefulla natur ska 
fredas som en del av stadens naturskyddsprogram. Eftersom motio-
nerna gäller samma detaljplan och eventuella åtgärder som vidtas efter 
utvärderingarna, presenteras svaren som en helhet för stadsstyrelsen. 
Behandlingen av motionerna har påskyndats eftersom det är viktigt för 
de olika parterna att få visshet i hurdana åtgärder som stadens politiska 
ledning förväntar sig. Dessutom är det meningen att utredningen av de-
taljplanen inleds redan våren 2022 bl.a. med fältbesök.

Stadsstyrelsen konstaterar följande med hänvisning till utlåtandena:

Detaljplanen för bostadsområdet Stansviksberget har vunnit laga kraft i 
november 2020 efter högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD 
30.10.2020). I enlighet med stadens verksamhetsmodell och för att 
uppfylla målsättningarna för bostadsproduktionen har man efter detta 
omedelbart börjat främja planeringen av tomter och offentliga områden.

Enligt Helsingfors nya stadsstrategi Läge för tillväxt 2021-2022, som 
publicerades hösten 2021, ska Stansviksbergets detaljplan omvärderas 
med tanke på skogsnaturens värden samtidigt med de upphävda de-
larna av Kronbergsstrandens detaljplan. Riktlinjen i stadsstrategin be-
skriver förändringen i uppskattningen av rekreations- och skogsområ-
den i förhållande till bostadsproduktion.

I den lagakraftvunna detaljplanen har ca sex hektar reserverats för bo-
stadsbyggande, två hektar för trafikområden och tre hektar för den exi-
sterande skogen.

Enligt den gällande detaljplanen ska det byggas 1200 nya bostäder för 
ca 2000 invånare i Stansviksberget. Den planerade  bostadsbyggrätten 
uppgår till 87 600 m² vy och för affärslokaler har planerats 750 m² vy.

Enligt guiden Metsä- ja puustoinen verkosto (2019) finns ca 106 ha re-
kreationsområde (urskog, skogar, skogsdungar samt stödområden 
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med träd) inom en radie på ca en kilometer ifrån planområdet. Byg-
gområdet enligt detaljplanen minskar detta område med ca 5,4 ha.

I samband med att detaljplanen utarbetades har man gjort en omfat-
tande utredning om områdets naturvärden och informationen har kom-
pletterats med tilläggsutredningar och nya observationer. Naturvärdena 
i Stansviksberget och Stansviksområdet är osedvanligt grundligt utred-
da med tanke på arterna. Byggandet utsträcker sig inte till de mest vär-
defulla natur- och landskapsområdena. Hittills har det i bedömningen 
inte lyfts fram sådana särskilda skäl som hänför sig till naturvärdena 
som talar för en ändring av lösningen i detaljplanen.

Stadsmiljösektorn inleder en omvärdering av detaljplanen i enlighet 
med strategin.

Bedömningen gäller även hur ändringarna påverkar Stansviksberget 
och hela den urbana strukturen i Kronbergsstranden, de målsättningar 
för bostadsproduktionen som stadsfullmäktige ställt samt former för fi-
nansiering och innehav på området och övriga planer och åtaganden 
som gäller på området. Dessutom bedöms konsekvenserna för de of-
fentliga och privata investeringarna i Kronbergsstranden samt service 
och dimensioneringen av den och stadens ställning som en pålitlig, 
konsekvent och förutsägbar samarbetspart.

Samtidigt vill staden bidra till att främja byggandet på de tomter som 
redan reserverats och de arkitekturtävlingar som förutsätts för tomtö-
verlåtelse. De reserverade tomterna ligger i norra delen av Stansviks-
bergets planområde närmast den kommande spårvagnshållplatsen, 
och de är till största delen sådana som redan varit bebyggda i oljeham-
nens område. Såväl på grund av stadens mål för bostadsproduktionen 
som de förbindelser som ingåtts (tomtreserveringar och pågående pla-
nering av tomter) är det viktigt att främja byggandet i det gällande de-
taljplaneområdet.

Staden fortsätter också gatuplaneringen i enlighet med den gällande 
detaljplanen och främjar för beslutsfattandet av de delar som är nöd-
vändiga för de tomter som redan reserverats, för att bygga det kom-
mersiella centrumkvarteren i Kronbergsstranden intill samt skolan, 
daghemmet och idrottshallen.

Enligt en överenskommelse främjar staden också en flytt av sommar-
stugorna i Nyby till stugområdet i Gammelby. Stugverksamheten på 
Stansviksbergs område främjar varken syftena i detaljplanen, frilufts-
ändamål eller skyddet av biotoper.

En ny planläggning av de delar av Kronbergets detaljplan som hävdes i 
högsta förvaltningsdomstolen främjas genom en separat detaljplan. 
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Området är privatägt och en plan för delaktighet och bedömning har 
redan beretts våren 2021 för den detaljplan som kallas Guldkronsbå-
gen. Det har gjorts en ny fladdermusutredning som blev klar hösten 
2021. Partnerskapsplanläggningen för området startades i slutet av 
2021 tillsammans med markägaren och konsulten från ett tidigare pla-
neringsskede.

Med hänsyn till de villkor som föreslås ovan inleds en ändring av de-
taljplanen i enlighet med vad som antecknats i stadsstrategin och sam-
tidigt bedöms om det är motiverat att bevara mer skogsnatur på områ-
det än vad som tänkts, med hänsyn till konsekvenserna för den omgi-
vande naturen, rekreationsområden och tillgängliga närskogar samt 
även de godkända målen för bostadsproduktionen. Om man på basis 
av utvärderingen anser att det är nödvändigt att ändra detaljplanen, gör 
nämnden ett förslag om det och stadsfullmäktige ska fatta beslut i frå-
gan.

Vad gäller naturskyddsområden konstaterar stadsstyrelsen visavi utlå-
tandet till Amanda Pasanens motion följande: Stadsmiljösektorn har 
godkänt Helsingfors naturskyddsprogram för 2015-2024 och anteckna-
de utredningen av skogsnätverk. I programmet har man inte antecknat 
att området Stansviksberget ska skyddas. I närheten finns två natur-
skyddsområden (Gruvberget och Bergvikshällarna), två naturskydds-
områden som ska inrättas (Stansviks ås och Kronbergsträsket) och en 
biotop fredad enligt naturskyddslagen (Kronbergets lindskog). Behovet 
av nya skyddsområden utreds tidigast i samband med att nästa natur-
skyddsprogram utarbetas.

Nämndens detaljerade motivering som gäller de planering som föreslås 
i motionerna framgår i nämndens utlåtanden och bilagor. Förslaget 
stämmer överens med nämndernas utlåtanden, men man har lagt till 
följande: då detaljplanen eventuellt ändras ska man utöver det strate-
giska målet som nämns för Stansvikområdet  även beakta övriga vikti-
ga målsättningar i stadsstrategin såsom de för bostadsproduktionen.

Eftersom svaret på alla tre motioner har slagits samman visar besluts-
historiken för detta svar endast nämndens beslutshistorik  för en motion 
(Saxberg). De motiverade utlåtandena hade samma innehåll bortsett 
från stycket om naturskyddsobjekt som på denna föredragningslista har 
citerats direkt.

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

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Amanda Pasasen ym. aloite asemakaavoituksen aloittami-
sesta uudelleen Stansvikinkallion osalta

2 Valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. aloite Stansvikin kaavan muuttami-
sesta

3 Valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloite Stansvikin metsän suojelusta ja 
asemakaavan muuttamisesta

4 Kruunuvuorenrannan havainnekuva, palvelut
5 Stansvikinkallio, varatut tontit
6 Kruunuvuorenranta, luonnonsuojelualueet sekä suojellut luontotyypit
7 Lainvoimaiset asemakaavat, metsä- ja puustoinen verkosto 2019
8 Stansvikinkallion havainnekuva, topografia 10 cm korkeuskäyrät

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 128

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Viite

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyksi.

07.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 727

HEL 2021-011572 T 00 00 03

Hankenumero 1665_8
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Stansvikinkallion asuinalueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 
marraskuussa 2020, KHO:n päätöksen (30.10.2020) jälkeen. Kau-
pungin toimintamallin mukaisesti ja asuntotuotantotavoitteiden täyttä-
miseksi tonttien ja julkisten alueiden suunnittelua on ryhdytty tämän jäl-
keen edistämään viipymättä.

Asiasta on tehty syksyllä 2021 yhteensä kolme pääosin saman sisältöi-
stä valtuustoaloitetta (Amanda Pasanen 1 + 17 allekirjoitusta, Paavo 
Arhinmäki 1 + 15 allekirjoitusta ja Mirita Saxberg 11 + 17 allekirjoitusta). 
Yhteensä valtuustoaloitteissa on 40 allekirjoittajaa. 

Aloitteissa esitetään, että metsäluonnon ja riittävien virkistysalueiden 
turvaamiseksi asuinkorttelit tulisi poistaa asemakaava-alueen itäosasta. 
Lisäksi Amanda Pasasen aloitteessa esitetään, että Stansvikinkallion 
alueen arvokkaat luontoalueet suojellaan osana Helsingin uutta luon-
nonsuojeluohjelmaa. 

Lisäksi syksyllä 2021 Helsingin kaupunginvaltuusto on linjannut kau-
punkistrategiassa, että Stansvikinkallion asemakaava uudelleenarvioi-
daan metsäluonnon arvojen näkökulmasta samassa yhteydessä Kruu-
nuvuoren asemakaavan kumottujen osien kanssa. 

Stansvikinkallion asemakaava on saanut lainvoiman marraskuussa 
2020. Asemakaavassa luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet on jätetty 
rakentamattomiksi virkistysalueiksi. On erittäin poikkeuksellista, että ju-
uri lainvoiman saanut asemakaava arvioidaan uudelleen erityisesti, ko-
ska tähän mennessä tehdyssä arvioinnissa ei ole noussut erityisiä lu-
ontoarvoihin liittyviä syitä asemakaavan mukaisen ratkaisun muuttami-
seksi, vaan kaupunkistrategian linjaus kertoo laajemmasta arvomaail-
man muutoksesta – virkistys- ja metsäalueiden arvostuksen noususta. 

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää asemakaavan uudelleen ar-
vioinnin sekä tarvittavilta osin asemakaavan muutoksen laadinnan. 
Asemakaavamuutoksen yhteydessä arvioidaan, onko alueella perustel-
tua säästää metsäluontoa aiottua enemmän huomioiden vaikutukset 
luonnonympäristöön sekä virkistysalueiden ja lähimetsien saavu-
tettavuuteen. 

Samalla arvioidaan myös, miten muutokset vaikuttaisivat Stansvikinkal-
lion ja koko Kruunuvuorenrannan kaupunkirakenteelliseen kokonaisuu-
teen, kaupunginvaltuuston asettamiin asuntotuotantotavoitteisiin ja alu-
eellisiin rahoitus- ja hallintamuotoihin, jo tehtyihin tontinvarauksiin sekä 
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muihin aluetta koskeviin suunnitelmiin ja sitoumuksiin. Arvioitavana 
ovat myös vaikutukset Kruunuvuorenrannan julkisiin ja yksityisiin inve-
stointeihin ja palveluihin ja niiden mitoitukseen sekä kaupungin ase-
maan luotettavana, johdonmukaisena ja ennakoitavana yhtei-
styökumppanina.

Kaupunki edistää osaltaan jo varattujen tonttien toteutusta sekä tontin-
luovutuksessa edellytettyjen arkkitehtuurikilpailuiden järjestämistä. Va-
ratut tontit sijaitsevat Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa, lä-
himpänä tulevaa pikaraitotiepysäkkiä ja ovat suurelta osin entistä jo 
kertaalleen rakennettua öljysatama-aluetta. Sekä kaupungin asuntotuo-
tantotavoitteiden, että tehtyjen sitoumusten (tontinvaraukset sekä tont-
tien käynnissä oleva suunnittelu) vuoksi on tärkeä edistää osaa voi-
massa olevan kaava-alueen rakentamisesta. 

Kaupunki jatkaa alueella voimassa olevan asemakaavan mukaista ka-
tusuunnittelua, ja edistää päätöksentekoon tuomista niiden osuuksien 
osalta, jotka ovat jo varattujen tonttien sekä viereisen Kruunuvuoren-
rannan keskuskortteleiden kaava-alueen kaupallisen keskuskorttelin 
sekä koulun, päiväkodin ja liikuntahallin toteutuksen kannalta välttä-
mättömiä.

Kaupunki edistää sovitun etenemismallin mukaisesti Uusikylän kesä-
majatoiminnan siirtymistä Vanhakylän kesämaja alueelle. Kesämajato-
iminta Stansvikinkallion alueella ei tue kaavan mukaisia eikä myöskään 
virkistyskäytön tai luontotyyppien suojelun tavoitteita. 

Kruunuvuoren asemakaavan korkeimmassa oikeudessa kumottujen 
kortteleiden uudelleen kaavoitusta edistetään omana asemakaava-
naan. Alue on yksityisessä maanomistuksessa ja Kultakruununkaareksi 
nimetystä asemakaavasta on jo valmisteltu osallistumis- ja arviointisu-
unnitelma keväällä 2021. Alueelle on tehty uusi lepakkoselvitys, joka 
valmistui syksyllä 2021. Alueen kumppanuuskaavoituksen on tarkoitus 
käynnistyä maanomistajan ja edellisen suunnitteluvaiheen konsultin 
kanssa syksyllä 2021.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti(a)hel.fi
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441

tyko.saarikko(a)hel.fi
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Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja, puhelin: 310 36038
ulla.loukkaanhuhta(a)hel.fi
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§ 57
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. om återinförande 
av kommuntillägget för barn i åldern 1-2 år

 Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om planering av 
Fiskehamnens bibliotek

 Budgetmotion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om utökning av 
bröstcancerscreening till åldersgruppen 70-74 år

 Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola m.fl. om underhål-
let av gångbanor

 Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola m.fl. om en plan för 
utomhusgym, bl.a. till Drumsö och övriga Helsingfors

 Budgetmotion av ledamoten Timo Harakka m.fl. om automatisk tra-
fiksäkerhetsövervakning på Åggelbyvägen

 Budgetmotion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en toalett, 
omklädningsrum och ett landskapsmässig lämpligt bås för badvak-
ter till Torsnäs badstrand

 Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om anställning av 
flera skolhälsovårdare

 Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om förbättring av 
trafiksäkerheten i nordöstra Helsingfors

 Budgetmotion av ledamoten Terhi Peltokorpi m.fl. utökning av anta-
let läroavtalsplatser för närvårdare inom äldreomsorgen

 Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om hemvårdsstö-
dets Helsingforstillägg för barn i åldern 1-3 år

 Budgetmotion av ledamoten Mia Nygård-Peltola m.fl. om utvärde-
ring av behovet av kontorslokaler i stadskärnan hos organisationer-



Helsingfors stad Protokoll 4/2022 107 (117)
Stadsfullmäktige

Asia/8
02.03.2022

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

na vid Helsingfors sektorer

 Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en ombygg-
nad av Ås ungdomsgård

 Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om en konstis-
bana till Stapelstadens idrottspark

 Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om förbättring av 
tillgången till personal inom småbarnspedagogiken och säkrande av 
trestegsstöd

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om höjning 
av understödet till idrottsanläggningar

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om ändring av 
kriterierna för dimensioneringen inom småbarnspedagogiken och 
anställning av behövlig tilläggspersonal

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utökning av 
antalet läroavtalsplatser inom småbarnspedagogiken och hälsovår-
den

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Nuorteva m.fl. om utökning av 
färdtjänsten för äldre personer till 18 enkelresor i månaden

 Budgetmotion av ledamoten Juha Hakola m.fl. om reseersättning 
för stödfamiljeverksamhet

 Budgetmotion av Thomas Wallgren m.fl. om inledning av Ecologists 
at Risk -skyddsresidensverksamhet

 Budgetmotion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om servicesedelns 
värde och dess justering vid ordnande av personlig assistans

 Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om globalt ans-
var i Helsingfors

 Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om beaktande av 
småbarnspedagogikens planeringstimmar 

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter
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 Motion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om värnande om arvet 
från veteranerna som deltagit i våra krig

 Motion av ledamoten Hilkka Ahde m.fl. om avgiftsfria idrottstjänster 
för närståendevårdare

 Motion av ledamoten Eva Biaudet m.fl. om klimakterierådgivnings-
verksamhet till Helsingfors

 Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om förbud mot 
privata fyrverkerier i Helsingfors innerstadsområde

 Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en arbetsgrupp för att 
ta fram åtgärder som påverkar tillgången till personal i vårdbransc-
hen och att personalen stannar kvar

 Motion av ledamoten Nora Grotenfelt m.fl. om erbjudande av mel-
lanmål till elever, vars lektioner fortsätter i mer än tre timmar efter 
lunch

 Motion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Kiev till Helsingfors vä-
nort

 Motion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om utdelning av svinn-
mat från barnens lekparker till vuxna

Stadsfullmäktige remitterade motionerna till stadsstyrelsen för bered-
ning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 50, 51, 52, 56 ja 57 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 53, 54 ja 55 §: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 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
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:
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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-
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.
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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

50, 51, 52, 56 och 57 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

53, 54 och 55 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
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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 besöksadress fram till 24.12.2021 är den föl-
jande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Banbyggarvägen 5

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den 
följande

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Adress: Sörnäsgatan 1

 00580 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;
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2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för si-
na yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myn-
digheten.

Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas 
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor.

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: 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
50-52 §

Wille Rydman
puheenjohtaja
ordförande
53-57 §

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Otto Meri Mirita Saxberg

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.03.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 11.03.2022.


