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Kokousaika 05.10.2022 18:00 - 23:43

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

Diarra, Fatim kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
poistui 19:39, poissa: 236 - 253 §

Vartiainen, Juhana pormestari
poistui 19:22, poissa: 236 - 253 §

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi saapui 18:04, poissa: 228 - 233 §
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula poistui 19:10, poissa: 236 - 253 §
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo saapui 18:07, poissa: 228 - 233 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari saapui 19:05, poissa: 228 - 235 §
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina poistui 20:05, poissa: 237 - 253 §
Jalovaara, Ville
Kaleva, Atte
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Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura saapui 18:05, poissa: 228 - 233 §
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nygård-Peltola, Mia saapui 19:17, poissa: 228 - 235 §
Packalén, Tom
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina saapui 18:07, poistui 19:42, poissa: 

228 - 234, 236 - 253 §
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Austero, Nita varajäsen

saapui 20:05, poissa: 228 - 236 §
Chydenius, Jussi varajäsen
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Hagman, Oona varajäsen
Hagman, Sandra varajäsen
Helal, Fardoos varajäsen

saapui 20:05, poissa: 228 - 236 §
Järvinen, Jukka varajäsen
Kolehmainen, Laura varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen

poistui 19:17, saapui 19:23
Miettinen, Nina varajäsen
Niemelä, Kimmo varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen

saapui 20:05, poissa: 228 - 236 §
Oskala, Hannu varajäsen

saapui 18:11, poissa: 228 - 233 §
Pulkkinen, Suvi varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Sohrabi, Seida varajäsen

saapui 20:05, poissa: 228 - 236 §
Sydänmaa, Johanna varajäsen

saapui 18:04, poissa: 228 - 233 §
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen

Muut

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

lajohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Peltonen, Antti va. hallintojohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Hyttinen, Hannu johtava kaupunginsihteeri
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Nyfors, Maria kaupunginsihteeri
Keränen, Mira erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Loima, Maria erityisavustaja
Enckell, Ulrika kielenkääntäjä
Heinonen, Marjukka ylikielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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228 - 236 §, osa 243 §, 244 - 253 §
Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
237 - 242 §, osa 243 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
228 - 235 §, osa 236 §, 243 - 247 § 
osa 252 §, 253 §

Antti Peltonen va. hallintojohtaja
osa 236 §, 237 - 238 §, 249 - 251 §, 
osa 252 §

Hannu Hyttinen johtava kaupunginsihteeri
239 - 242 §
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Tid 05.10.2022 18:00 - 23:43

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande

avlägsnade sig 19:39, frånvarande: 
236 - 253 §

Vartiainen, Juhana borgmästare
avlägsnade sig 19:22, frånvarande: 
236 - 253 §

Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi anlände 18:04, frånvarande: 228 - 

233 §
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula avlägsnade sig 19:10, frånvarande: 

236 - 253 §
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo anlände 18:07, frånvarande: 228 - 

233 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari anlände 19:05, frånvarande: 228 - 

235 §
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
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Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina avlägsnade sig 20:05, frånvarande: 

237 - 253 §
Jalovaara, Ville
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura anlände 18:05, frånvarande: 228 - 

233 §
Kopra, Pia
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nygård-Peltola, Mia anlände 19:17, frånvarande: 228 -  

235 §
Packalén, Tom
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita
Soininvaara, Osmo
Taipale, Ilkka
Tuomioja, Erkki
Valtonen, Elina anlände 18:07, avlägsnade sig 

19:42, frånvarande: 228 - 234, 236 - 
253 §
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Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Austero, Nita ersättare

anlände 20:05, frånvarande: 228 - 
236 §

Chydenius, Jussi ersättare
Hagman, Oona ersättare
Hagman, Sandra ersättare
Helal, Fardoos ersättare

anlände 20:05, frånvarande: 228 - 
236 §

Järvinen, Jukka ersättare
Kolehmainen, Laura ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare

avlägsnade sig 19:17, anlände 
19:23

Miettinen, Nina ersättare
Niemelä, Kimmo ersättare
Niiranen, Matti ersättare

anlände 20:05, frånvarande: 228 - 
236 §

Oskala, Hannu ersättare
anlände 18:11, frånvarande: 228 - 
233 §

Pulkkinen, Suvi ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Sohrabi, Seida ersättare

anlände 20:05, frånvarande: 228 - 
236 §

Sydänmaa, Johanna ersättare
anlände 18:04, frånvarande: 228 - 
233 §

Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare

Övriga

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

ningssektorn
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Peltonen, Antti tf. förvaltningsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
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Hyttinen, Hannu ledande stadssekreterare
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Nelskylä, Maria stadssekreterare
Nyfors, Maria stadssekreterare
Keränen, Mira specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Loima, Maria specialmedarbetare
Enckell, Ulrika translator
Heinonen, Marjukka övertranslator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist

Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande
228 - 236 §, delvis 243 §, 244 - 253 
§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
237 - 242 §, delvis 243 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
228 - 235 §, delvis 236 §, 243 - 247 
§, delvis 252 § ,253 §

Antti Peltonen tf. förvaltningsdirektör
delvis 236 §, 237 - 238 §, 249 - 251 
§, delvis 252 §

Hannu Hyttinen ledande stadssekreterare
239 - 242 §
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§ Asia

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

229 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

230 Asia/3 Ilmoitus valtuustoryhmästä erottamisesta
Anmälan om uteslutning ur fullmäktigegruppen

231 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton varajäsenen valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och all-
männa områden

232 Asia/5 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäse-
nen valinta
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

233 Asia/6 Metron raidevirtapiirien korvaamisen hankesuunnitelma
Projektplan för att ersätta metrons spårledningar

234 Asia/7 Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maan-
vuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024
Arrendeprinciper för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut 
2023 och 2024

235 Asia/8 Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 
12690)
Detaljplan och detaljplaneändring (nr 12690) för Kådvägen i Kårböle

236 Asia/9 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan 
toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi
Gruppmotion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om ett omfattan-
de åtgärdsprogram för att avhjälpa personalbristen

237 Asia/10 Valtuutettu Seija Muurisen aloite työryhmästä määrittelemään sote-
toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia
Ledamoten Seija Muurinens motion om en arbetsgrupp som ska ta 
fram åtgärder som påverkar tillgången till personal inom social- och 
hälsovårdssektorn och att personalen stannar kvar

238 Asia/11 Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kiovan 
kaupungin kanssa
Ledamoten Mika Ebelings motion om vänortsverksamhet med Kiev

239 Asia/12 Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioi-
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den julkistamisesta
Ledamoten Petrus Pennanens motion om att offentliggöra stadens 
ledningsgrupps promemorior

240 Asia/13 Valtuutettu Alviina Alametsän aloite englannilla pärjäämisen helpotta-
misesta Helsingissä
Ledamoten Alviina Alametsäs motion om att underlätta användningen 
av engelska i Helsingfors

241 Asia/14 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten auttamista 
jatkettava
Ledamoten Elina Kauppilas motion om behovet av att fortsätta hjälpa 
vilda djur

242 Asia/15 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden kiel-
täminen Helsingin kantakaupungin alueella
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om förbud mot privata fyr-
verkerier i Helsingfors innerstadsområde

243 Asia/16 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite rollaattorin kanssa matkustaminen 
maksuttomaksi
Ledamoten Elina Kauppilas motion om avgiftsfria resor för rullatoran-
vändare

244 Asia/17 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite peruskoulujen iltapäivän välipalas-
ta
Ledamoten Nora Grotenfelts motion om eftermiddagsmellanmål i 
grundskolorna

245 Asia/18 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite maahanmuuttajien integraatiosta 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa
Ledamoten Nora Grotenfelts motion om integration av invandrare i 
den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen

246 Asia/19 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite leikkipuistojen hävikkiruuan jakami-
sesta aikuisille
Ledamoten Sami Muttilainens motion om utdelning av svinnmat från 
barnens lekparker till vuxna

247 Asia/20 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista
Ledamoten Jussi Chydenius motion om leksakslådor på lekplatser

248 Asia/21 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite leikkipuistojen kesätoiminnan ke-
hittämisestä
Ledamoten Sandra Hagmans motion om utveckling av sommarverk-
samheten i lekparker
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249 Asia/22 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden re-
kisteröinnistä
Ledamoten Pentti Arajärvis motion om personliga träd som tillägnas 
stadsborna

250 Asia/23 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista liikunta-
palveluista
Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria idrottstjänster för 
närståendevårdare

251 Asia/24 Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite vaihdevuosineuvonnasta
Ledamoten Eva Biaudets motion om klimakterierådgivning

252 Asia/25 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkoistami-
sesta Vuosaaren terveysasemalla
Ledamoten Maarit Vierunens motion om att lägga ut tjänsterna vid 
Nordsjö hälsostation på entreprenad

253 Asia/26 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 228
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

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

 Seija Muurinen, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Nina Suomalainen, tilalle Laura Rissanen
 Anni Sinnemäki, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Alviina Alametsä, tilalle Johanna Sydänmaa
 Maria Ohisalo, tilalle Jussi Chydenius
 Amanda Pasanen, tilalle Suvi Pulkkinen
 Tuomas Rantanen, Nina Miettinen
 Johanna Nuorteva, tilalle Hannu Oskala
 Pentti Arajärvi, tilalle Jukka Järvinen
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 Petra Malin, tilalle Sandra Hagman
 Harry Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä
 Mikael Jungner, tilalle Oona Hagman
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Heimo Laaksonen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Outi Alanko-Kahiluoto
 Timo Harakka
 Mari Holopainen
 Laura Kolbe
 Hannu Oskala
 Johanna Sydänmaa
 Elina Valtonen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu 
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. 
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuu-
tetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että 
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
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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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§ 229
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Matias Pajula ja Björn 
Månsson sekä varalle valtuutetut Mia Haglund ja Maaret Castrén.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti 
valtuutetut Matias Pajula ja Björn Månsson sekä varalle valtuutetut Mia 
Haglund ja Maaret Castrén.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 230
Ilmoitus valtuustoryhmästä erottamisesta

HEL 2022-011247 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen vara-
valtuutetun erottamisen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Erottamisilmoitus 21.9.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan valtuustoryhmän on ilmoitetta-
va kirjallisesti kaupunginvaltuustolle, jos valtuutettu on erotettu valtuus-
toryhmästä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on ilmoittanut 21.9.2022 erotta-
neensa varavaltuutettu Marko Kettusen valtuustoryhmästä 13.9.2022 
lukien.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Erottamisilmoitus 21.9.2022

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 231
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston varajäsenen valinta

HEL 2022-010207 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Julia Saarholmille eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen tehtävästä

 valitsi Edina Bilajacin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaoston varajäseneksi (Santtu Salme-
lan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Mia Haglundin eh-
dotuksesta Edina Bilajacin varajäseneksi kaupunkiympäristölautakun-
nan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 25.8.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto
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 Myöntää Julia Saarholmille eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen tehtävästä

 valitsee ________________ kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaoston varajäseneksi (Santtu Salme-
lan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Julia Saarholmin (Vas.) 2.8.2021 § 233 kau-
punkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 
varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Hän on 25.8.2022 
pyytänyt eroa jaoston jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

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

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 25.8.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Tarkastusvirasto
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 647

HEL 2022-010207 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 Myöntää Julia Saarholmille eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen tehtävästä

 valitsee ________________ kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaoston varajäseneksi (Santtu Salme-
lan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 232
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajä-
senen valinta

HEL 2022-010676 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi Aydin Saiyarille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

 valitsi Matti Rutosen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieli-
sen jaoston varajäseneksi (Anna Lemströmin henkilökohtainen va-
rajäsen) kaupunginvaltuuston 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 Eroilmoitus 7.9.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Aydin Saiyarin (Vas.) 2.8.2021 § 238 kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäseneksi 
kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Hän on 7.9.2022 pyytänyt eroa 
jaoston jäsenyydestä erottuaan puolueesta.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi 
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin.

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 7.9.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 608

HEL 2022-010676 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Aydin Saiyarille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

 valitsee Matti Rutosen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston varajäseneksi (Anna Lemströmin henkilökohtainen 
varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 233
Metron raidevirtapiirien korvaamisen hankesuunnitelma

HEL 2022-007052 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi metron raidevirtapiirien korvaamisen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishin-
ta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 15 750 000 eu-
roa heinäkuun 2022 hintatasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkoituksena on korvata elinkaarensa päässä oleva kantametron ju-
nien paikannukseen käytettävä raidevirtapiiriteknologia. Hanke on vält-
tämätön metron liikennöinnin turvaamisen kannalta. Hankkeella varmis-
tetaan metron operointi vaaditulla tasolla siten, että liikennöinti on tur-
vallista ja häiriötaso on alhainen. Raidevirtapiirien korvaushanke on 
osa Metron kapasiteetti -hankekokonaisuutta. Raidevirtapiirit on tarkoi-
tus korvata akselinlaskentantalaitteilla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategian mukaan tiivistyvän kaupungin liikennejär-
jestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemal-
la kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. 
Tavoitteena on jatkaa raideliikenteen verkostokaupungin toteuttamista. 
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Päätösehdotus on kaupunkistrategian mukainen ja se tukee strategian 
tavoitteita.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Metro on keskeinen osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestel-
mää ja sen toiminnan turvallisuus ja luotettavuus on tärkeää. Häiriöiden 
hallintaan ja poistamiseen tarvitaan tehokkaita työkaluja.

Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmässä on käytössä useita teknisiä 
järjestelmiä liikennöinnin turvallisuuden ja luotettavuuden varmistami-
seksi. Osa järjestelmistä on elinkaarensa päässä, jolloin metron häiriö-
herkkyys kasvaa. Sujuvan liikennöinnin takaamiseksi on varmistettava 
järjestelmien toiminta. Metron kapasiteetti -hankekokonaisuus sisältää 
useita hankkeita, joilla tähdätään ikääntyneiden ja nykyisestä vaatimus-
tasosta jälkeen jääneiden teknisten järjestelmien suunnitelmalliseen 
korvaamiseen tai kehittämiseen. Metron liikenteenohjaus edellyttää 
tarkkoja tietoja junien kulloisestakin sijainnista rataverkolla.

Junien paikantamiseen rataverkolla on yleisesti käytössä kaksi eri tek-
nologiaratkaisua: Raidevirtapiirit ja akselinlaskentalaitteet. Pääkaupun-
kiseudun metrojärjestelmässä on käytössä raidevirtapiiriteknologia ra-
taverkon liikenteelle vapaiden lohkojen todentamiseen. Roihupellon 
metrovarikon alueella on akselinlaskentalaitteita vastaavaan tarkoituk-
seen.

Raidevirtapiiriteknologia on ollut käytössä maailmalla jo yli vuosisadan 
ajan. Raidevirtapiirissä junan pyörien kosketus kiskoihin tuottaa muu-
toksen kyseisen raidelohkon kautta johdettuun virtaan tai taajuuteen. 
Tämän muutoksen perusteella raidevirtapiirin laitteisto pystyy välittä-
mään liikenteenohjaukselle tiedon junan läsnäolosta lohkolla. Perintei-
sesti raidevirtapiiriteknologian käyttö on edellyttänyt huomattavia muu-
toksia raiteisiin.

Akselinlaskennassa junan läsnäolo todennetaan laskemalla magneetti-
sesti raideosuudelle saapuneiden ja lähteneiden pyörien lukumäärä. 
Mikäli raideosuudella on enemmän saapuneita kuin lähteneitä pyöriä, 
tulkitsee laitteisto, että siellä on juna. Akselinlaskentajärjestelmien toi-
mivuus on ollut korkeatasoista 1990-luvulta lähtien.

Nykyiset kantametron raidevirtapiirit ovat elinkaarensa päässä ja niiden 
luotettava käyttöikä lähenee loppuaan. Kantametron raidevirtapiirien 
ikääntyminen on usein liikennehäiriöihin johtavia vikoja aiheuttava teki-
jä. Viime vuosina raidevirtapiirielementtien vikaantuminen on lisäänty-
nyt. Järjestelmän korvaaminen junakulunvalvontajärjestelmän kanssa 
yhteensopivalla toteutuksella on tarkoituksenmukaista luotettavan ja 
turvallisen liikennöinnin takaamiseksi. Myös metroverkon laajentuminen 
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länsimetron kakkosvaiheen myötä asettaa lisävaatimuksia liikenteen 
häiriöttömyydelle.

Järjestelmän huollon ja varaosien saatavuuteen liittyvien ongelmien 
vuoksi investoinnit radan kulunvalvontaan ovat välttämättömiä. Luotet-
tavuushaasteiden lisäksi vanhenevan järjestelmän ylläpito on hankalaa, 
sillä vanhenevan teknologian osaajien määrä pienenee. Käytössä ole-
viin raidevirtapiireihin ei enää saa uusia varaosia ja jo hankittujen va-
raosien kulutus on lisääntynyt eikä ulkopuolista korjauspalvelua enää 
ole saatavissa.  

Kantametron raidevirtapiirit on suunniteltu korvattavan hankkeessa ak-
selinlaskentalaitteistoilla, sillä nykyaikaiset akselinlaskentalaitteet ovat 
toimintavarmempia kuin raidevirtapiirit. Ne edellyttävät vähemmän rata-
alueen kaapelointeja ja ovat helpompia huoltaa. Kosteissa olosuhteissa 
akselinlaskentalaitteistot ovat raidevirtapiirejä toimivampia. Yleisen luo-
tettavuuden paraneminen edesauttaa häiriötöntä liikennöintiä. 

Hankkeessa on päädytty akselinlaskentalaitteistoihin pohjautuvaan rat-
kaisuun, sillä edellä mainittujen ratkaisua puoltavien tekijöiden lisäksi 
akselinlaskentalaitteistoilla saavutetaan kokonaistaloudellisesti alem-
mat elinkaarikustannukset kuin raidevirtapiireillä. Lisäksi hankkeen to-
teuttaminen korvaavalla raidevirtapiirillä ei ole mahdollista ilman pitkiä 
liikennöintikatkoja. Tavoitteena on toteuttaa hanke ilman liikennekatko-
ja.

Liikenteenohjauksen kannalta korvaavan teknologian periaatteet eivät 
poikkea nykyisestä, joten toteutuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia 
metron toimintaympäristöön ja korvaava teknologia on yhteensopiva 
nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän kanssa.

Koska hanke toteutetaan olemassa olevaan metrojärjestelmään, jossa 
liikennöidään päivittäin, on hankkeessa erityisesti huomioitu vaarat ja 
niiden hallinta. Riskienhallinnalla varmistetaan matkustajaliikennöinnin 
turvallisuus ja sujuvuus sekä hankkeen onnistuminen.

Hanke on välttämätön, sillä ilman luotettavaa junan sijainnin tunnistusta 
metroa ei voi liikennöidä turvallisesti ja luotettavasti.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke koostuu raidevirtapiirien korvaavan laitteiston hankinnasta ja 
nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän muutoksista siten, että järjestel-
mään voidaan liittää uusi laitteisto, sekä nykyisten laitteiden purkami-
sesta.

Hankkeen toteuttaminen on jaettu kolmeen päävaiheeseen:
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Vaihe 1: Järjestelmäsuunnittelu

Vaihe sisältää korvaavan ratkaisun selvittämisen, määrittelyn ja suun-
nittelun sekä tarjouspyyntöjä varten tarvittavien teknisten ja kaupallis-
ten asiakirjojen valmistelun ja kilpailutuksen. Vaiheessa jatketaan toi-
mittajien kanssa markkinavuoropuheluita ja tarkennetaan projektin 
suunnittelua.

Vaihe 2: Toteutus 

Toteutusvaihe alkaa hankintasopimuksesta. Vaihe sisältää toimittajan 
toteutussuunnittelun, laiteasennukset sekä testaamisen ja käyttööno-
ton. Tässä vaiheessa myös varmistetaan korvaavan teknologian luotet-
tavuutta, käytettävyyttä sekä huollettavuutta. 

Vaihe 3: Vanhan laitteiston purku

Nykyisten laitteiden purun suunnittelu käynnistetään, kun korvaavan 
järjestelmän suunnittelu on hyväksytty. Purku aloitetaan, kun korvaava 
laitteisto täyttää tilaajan vaatimukset ja on käytössä. Hanke päättyy, 
kun se on lopullisesti otettu vastaan.

Hanke on aikataulutettu, siten että se on kokonaisuudestaan valmis 
ennen kuin kulunvalvontahankkeen asennustyöt alkavat vuoden 2025 
puolivälissä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvonlisäverottomaksi kustannukseksi on arvioitu yhteensä 
enintään 15 750 000 euroa heinäkuun 2022 kustannustasossa.

Hankkeen kustannustason tarkempi indeksipohjainen määrittely teh-
dään hankintaratkaisun osana ja tätä indeksiä käytetään hankkeen 
kustannuksien seurannassa. Mikäli tarkempaa indeksiehtoa ei määritel-
lä, käytetään kustannustason seurantaan elinkustannusindeksiä.

Hankkeen kustannusarvio jakaantuu hankkeen suunnittelun kustan-
nuksiin, akselilaskentajärjestelmän hankintaan ja asennuksiin, nykyi-
seen liikenteenohjausjärjestelmään toteutettaviin muutoksiin ja vanho-
jen raidevirtapiirien purkuun ja hävittämiseen. Lisäksi hankkeelle vara-
taan n. 4 % riskivaraus. 

Hankkeelle on varattu HKL:n vuoden 2022 tulosbudjetissa 2 000 000 
euroa. Vuonna 2023 hankkeen kustannukset ovat arviolta n. 5 250 000 
euroa, vuonna 2024 n. 5 250 000 euroa ja vuonna 2025 n. 3 250 000 
euroa. Vuosille 2023–25 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon ta-
lousarvioiden valmistelussa kyseisille vuosille.
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Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 790 000 euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HKL vakuuttaa omaisuuden kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa n. 15 
000 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 
400 000 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (20 vuo-
den aikana yhteensä noin 3 900 000 euroa, laskentakorko 5 %) voi-
daan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % 
laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 400 000 euroa vuodessa) ja investoinnin ra-
hoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 6 600 000 euron korkokulut lai-
na-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin lii-
kenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus 
HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 500 000 euroa 
vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
kohdistuu kuntaosuuteen. Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus 
Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 
700 000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kau-
pungin tuki yhteensä).

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 611

HEL 2022-007052 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy metron raidevirtapiirien korvaamisen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishin-
ta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 15 750 000 eu-
roa heinäkuun 2022 hintatasossa.

Käsittely

19.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteellinen: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2022 § 51

HEL 2022-007052 T 08 00 02

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle raidevirtapiirien korvaushank-
keen hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaan niin, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuk-
sen, hankkeen aikaiset erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja 
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muutostyöt on enintään 15,04 milj. euroa tammikuun 2022 hintatasos-
sa.

Käsittely

14.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:n hankejohtaja Heikki Viika ja projektijohtaja Salar Mohammad.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 234
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maan-
vuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin kaupunginosissa 23. 
(Toukola), 24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 
34. (Itä-Pakila) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien, liitteessä 1 mainittujen 
tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2080 saakka siten, et-
tä tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luettelon 
mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja tontti-
tyypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä lisäksi 
jäljempänä mainittuja periaatteita:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperiaatehintoja noudatetaan, ellei lainsää-
dännöstä muuta johdu.

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 4 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
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tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo.

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maan-
vuokrasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperiaatteista.

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta 
ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljän-
neltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Käsittely
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Palautusehdotus

Valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lerner ehdotti valtuutettu Laura Korpisen 
kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että selvitetään tontin myyntimahdollisuus vuok-
ralaiselle.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lernerin palau-
tusehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: valtuutettu Pirkko Ruohonen-Lernerin palautusehdotus

Jaa-äänet: 80
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hag-
man, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Ve-
ronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Koleh-
mainen, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Teija Makkonen, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani 
Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Mika Ebeling, Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Poissa: 2
Mari Holopainen, Johanna Nuorteva

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
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Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 310 36437
sami.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Luettelo tonteista
2 Perustelumuistio
3 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
4 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tonttien vuokralaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingissä päättyi vuonna 2020-2021 noin 750 asuntotontin maan-
vuokrasopimusta. Vuosina 2023-2024 päättyy yhteensä noin 60 asun-
totontin maanvuokrasopimusta. 

Uusittavia maanvuokrasopimuksia on Toukolan (11 kpl), Kumpulan 
(10 kpl), Käpylän (22 kpl), Koskelan (10 kpl), Oulunkylän Veräjämäen 
(1 kpl), Oulunkylän Patolan (1 kpl), Itä-Pakilan (1 kpl) ja Pitäjänmäen 
(2 kpl) kaupunginosissa. Suurin osa uusittavien sopimusten tonteista 
on omakotitalo- ja paritalotontteja. Lisäksi maanvuokrasopimus tulee 
uusittavaksi kerrostalotonteilla. Luettelo tonteista on liitteenä 1, josta 
ilmenee lisäksi tonttien perustiedot.

Vuosina 2023 ja 2024 päättyvien maanvuokrasopimusten uusimisten valmistelusta yleisesti

Valmistelu vuosina 2023 ja 2024 päättyvien asuntotonttien maanvuok-
rasopimusten uusimiseksi aloitettiin maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelussa vuoden 2019 lopussa, jolloin vuokralaisille lähetettiin 
kirjeet voimassa olevien maanvuokrasopimusten päättymisestä. Kir-
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jeissä vuokralaisille esitettiin alustava arvio uuden maanvuokran mää-
räytymisperusteista ja sen vaikutuksesta asumiskustannuksiin. Lisäksi 
kirjeessä kerrottiin maanvuokrasopimusten uusimisprosessista ja so-
pimusehdoista. Vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa vuokralaisille lähetet-
tiin toinen kirje, jossa esitettiin tarkennettu arvio uudesta maanvuokras-
ta sekä selvitys maanvuokran perusteena olevasta kerrosalasta. Kir-
jeessä kerrottiin tarkemmin maanvuokrasopimusten uusimisen aikatau-
lusta, menettelystä sopimuksia uusittaessa ja sopimusehdoista. Lisäksi 
vuokralaisille varattiin tilaisuus esittää kirjalliset mielipiteensä maan-
vuokrasopimusten uusimisesta ja uusimiseen liittyvistä kysymyksistä. 
Mielipiteitä saatiin yhteensä kolmen tontin vuokralaiselta.

Valmistelun kuluessa esitetyt mielipiteet ja muut esille nousseet kau-
pungin asuntotonttien maanvuokrakäytäntöjä ja sopimusten uusimista 
koskevat näkökohdat koskevat muun muassa

 rakennusoikeuden arvon kohtuullisuutta ja 
 sitä, että vuokratasoa ei voida korottaa vuoden 2020-2021 tasosta 

Toukolan, Kumpulan, Käpylän ja Koskelan alueilla.

Mainittuihin kysymyksiin ja näkökohtiin sekä muihinkin asiaan laajem-
min liittyviin kysymyksiin on otettu kantaa liitteenä 2 olevassa peruste-
lumuistiossa.

Vuokrasopimusten uusimisesta on vuokralaisille lähetettyjen kirjeiden 
lisäksi tiedotettu kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehit-
täminen ja tontit -palvelun internetsivuilla. Alkuvuodesta 2021 maao-
maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu järjesti kaksi asukastilaisuut-
ta, joissa kerrottiin maanvuokrasopimusten uusimisen periaatteista ja 
aikataulusta. Asukastilaisuuksissa yleisön kysymyksiin olivat vastaa-
massa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun asiantuntijat. 
Lisäksi asukastilaisuuksissa kerrottiin vuokrasopimusten allekirjoittami-
seen liittyvistä juridisista ja käytännön toimenpiteistä. Asukastilaisuuk-
sista tiedotettiin vuokralaisille lähetetyillä kutsuilla sekä maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun internetsivuilla. Asukastilaisuuksista 
laaditut muistiot ovat tämän esityksen oheismateriaalissa. 

Vuokralaisten kirjallisesti tai asukastilaisuuksissa esittämät mielipiteet 
on pyritty huomioimaan asian valmistelussa. Mielipiteissä esitettyihin 
maanvuokrasopimusten uusimista koskeviin yleispiirteisiin huomioihin 
on otettu kantaa tässä esityksessä ja sen liitteissä. Mielipiteissä esitet-
tyihin tonttikohtaisiin erityiskysymyksiin tullaan ottamaan kantaa myö-
hemmin vuokrasopimusten uudistamispäätösten yhteydessä, jolloin 
asian valmistelija on vielä yhteydessä vuokralaisiin. Varsinaiset maan-
vuokrasopimusten uusimisia koskevat päätökset tehdään kaupunkiym-
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päristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan toimesta sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on vahvistanut tonteille vuokrausperiaatteet.

Tonttikohtaiset seikat sekä niiden vaikutus vuokrahintaan yksittäisen 
tontin kohdalla tutkitaan ja päätetään viranhaltijan erillisellä päätöksellä. 
Tavoitteena on, että 1.1.2023 päättyvien sopimusten osalta päätökset 
tehdään vuoden 2022 aikana hyvissä ajoin ennen vanhan maanvuok-
rasopimuksen vuokra-ajan päättymistä. Vuoden 2023 lopussa tai sitä 
myöhemmin päättyvien sopimusten osalta päätökset tehdään viimeis-
tään alkusyksyllä 2023. 

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt 10.10.2018, § 285 hyväksymäs-
sään ponnessa, vahvistaessaan vuonna 2020-2021 päättyneiden 
maanvuokrasopimusten vuokrausperusteita, että selvitetään mahdolli-
suutta tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi tontinvuokrien määräy-
tymisperusteista. Vaikutusarvioinnin tuli kattaa tontinvuokrien vaikutuk-
set sekä asuntojen vuokriin, asumisen hintaan että alueiden väliseen ja 
sisäiseen eriytymiseen. Kaupunginhallitus on 27.6.2022, § 525 merkin-
nyt tiedoksi selvityksen kyseisen toivomusponnen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä.

Asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusimisessa noudatettavat yleiset periaatteet

Asuntotontin maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan päättyessä vuokra-
sopimus uusitaan, ellei vuokrasopimuksen uusimiselle ole merkittäviä 
maankäytöllisiä esteitä. Maanvuokrasopimusta uusittaessa uuden so-
pimuksen mukainen maanvuokra määritetään vastaamaan maanvuok-
rien tasoa sopimuksen uusimishetkellä. Sopimuksia tehtäessä nouda-
tetaan kulloinkin voimassa olevia kaupunkiympäristölautakunnan vah-
vistamia yleisiä maanvuokrasopimusehtoja. Lisäksi sopimuksiin sisälly-
tetään mahdollisia tonttikohtaisia erityisehtoja (esimerkiksi vanhaan so-
pimukseen sisällytetyt rasitteenluonteiset ehdot). Maanvuokrien määrit-
telyssä noudatetaan alueellista yhtenäisyyttä. Uudet maanvuokrasopi-
mukset tehdään yleensä noin 50 vuodeksi ja maanvuokran kehitys si-
dotaan elinkustannusindeksiin. 

Maanvuokrasopimuksia uusittaessa uuden sopimuksen mukainen 
maanvuokra on yleensä vanhan sopimuksen tasoa merkittävästi kor-
keampi johtuen siitä, että vanha maanvuokra on kymmenien vuosien 
kuluessa jäänyt merkittävästi jälkeen asuntotonttien yleisestä arvonke-
hityksestä ja nykyhetken kohtuullisesta maanvuokratasosta. Vanhojen 
sopimusten maanvuokrat ovat jääneet monilta osin hyvin alhaisiksi. 
Vuokralaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi maanvuokra-
sopimuksen päättyessä uusi maanvuokra määritetään tasolle, joka hei-
jastaa kohtuudella nykyhinnoittelua. Jotta uuden maanvuokrasopimuk-
sen mukainen vuokra ei muodostuisi nykyisten vuokralaisten kannalta 
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kohtuuttomaksi, kaupunki on maanvuokrasopimuksia uusiessaan nou-
dattanut niin sanottua siirtymäaikamenettelyä, jossa uusi maanvuokra 
nousee täysimääräiseksi vaiheittain vasta useamman vuoden kulues-
sa.

Maanvuokran laskeminen

Asuntotontin maanvuokra lasketaan laskentakaavalla tontin rakennu-
soikeus (k-m²) × rakennusoikeuden yksikköhinta (euroa / k-m², indek-
si100 hinta) × elinkustannusindeksi / 100 (vuokraushetken pisteluku) × 
0,04. Kaupungin nykyisin käyttämä vuokranmääritys on pääpiirteissään 
samanlaisena käytössä hyvin yleisesti Suomessa.

Vuosina 2023–2024 päättyvien maanvuokrasopimusten uudet vuokrausperiaatteet

Yleistä

Vuosina 2023–2024 päättyvien asuntotonttien maanvuokrasopimusten 
uusimisen valmistelun yhteydessä ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joi-
den perusteella jonkin liitteen 1 mukaisen tontin maanvuokrasopimusta 
ei tulisi uusia. Näin ollen kaikille näille tonteille esitetään vahvistettavik-
si vuokrausperiaatteet, eli rakennusoikeuden yksikköhinta sekä vuokra-
aika ja muut maanvuokran määrittelyn kannalta keskeiset periaatteet.

Nyt esitettävät vuokrausperiaatteet ovat kaupunginhallituksen maapo-
liittisia linjauksia koskevan 1.4.2019, § 220 päätöksen mukaiset.

Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022, § 22 päättänyt asuntotonttien sekä 
asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisistä periaatteista. 
Päätöksen mukaan kaupungin tontinluovutustoiminnan ennustettavuu-
den säilyttämiseksi on uudet periaatteet ja uusi toimintamalli tarkoitus 
ottaa käyttöön siirtymäajalla. 

Kaupunginhallitus on 2.5.2022, § 339 päättänyt kaupunginvaltuuston 
2.2.2022, § 22 vahvistamien asuntotonttien sekä asumista palvelevien 
tonttien maanvuokrauksen yleisten periaatteiden voimaantulosta sekä 
periaatteita koskevista siirtymäajoista. Kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaan vuokra-ajan päättymisen perusteella uudistettavien asuntotont-
tien vuokrausten ja maanvuokrasopimusten vuokra-aikojen jatkamisen 
yleisistä maanvuokrausperiaatteista ja niiden käyttöönotosta päätetään 
erikseen. Asiaa koskeva valmistelu on käynnissä kaupunkiympäristön 
toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelussa ja asia 
tuodaan päätöksentekoon myöhemmin erikseen. Tästä syystä kaupun-
ginvaltuuston päätöstä asuntotonttien sekä asumista palvelevien tont-
tien maanvuokrausten yleisistä periaatteista ei sovelleta nyt esitettäviin 
vuokrausperiaatteisiin asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset 
päättyvät vuosina 2023 ja 2024.
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Ulkopuolisten asiantuntijoiden arviot rakennusoikeuden arvosta ja vertailutiedot

Valmistelun tueksi on kahdella ulkopuolisella asiantuntijalla teetetty ar-
violausunnot kunkin alueen asuntotonttien rakennusoikeuksien käyvistä 
arvoista. Arviolausunnot on laatinut Catella Property Oy (29.11.2019) ja 
Realia Management Oy (11.12.2019). Arviolausuntojen arviot rakennu-
soikeuksien käyvistä arvoista ovat hyvin samansuuntaiset, ja mikäli 
eroja olisi, huomioidaan arvoltaan alhaisemman arviolausunnon mu-
kainen käypä arvo. Nyt esitettävät vuokrausperustehinnat alittavat kai-
killa alueilla merkittävästi arvioitavissa olevan käyvän arvon, ja ehdotet-
tavat vuokrausperiaatteet ovat siten hyvin kohtuullisia suhteessa tont-
tien käypiin arvoihin.

Maanvuokraa määritettäessä tonttien laskennallisena arvona käytetään 
aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti arvoa, joka on noin 60 % 
käyvästä arvosta. Sopimusten nyt ehdotettavien vuokrausperiaatteiden 
mukaiset tonttien rakennusoikeuksien arvot ovat siis vähintään noin 40 
 % kunkin alueen keskimääräisiä rakennusoikeuksien markkina-arvoja 
alhaisemmat. Jotta uusi vuokra olisi varmasti kohtuullinen, maanvuokra 
määritetään käyttäen sitä asiantuntija-arviota, jonka mukainen raken-
nusoikeuden markkina-arvon keskiarvo on kullakin alueella näistä kah-
desta arviosta alhaisempi. Tästä alhaisemmasta arvosta tehdään noin 
40 % suuruinen vähennys.

Valmistelun yhteydessä on selvitetty vertailutiedoiksi myös kunkin alu-
een viime vuosien uudiskohteiden maanvuokrauksissa käytettyjä ra-
kennusoikeuksien arvoja. Kaikilta alueilta ei vertailutietoja ole saatavil-
la, joten näiden alueiden vertailutiedot perustuvat vastaavan tyyppisiltä 
alueilta viime vuosina tehtyihin vuokrauksiin. Myös käytössä olevien 
vertailutietojen osalta voidaan todeta, että nyt esitettävät vuokrausperi-
aatteet alittavat selvästi vastaavissa uudiskohteissa käytetyn tason.

Pyrkimyksenä on, että kaikilla alueilla käytetään yhdenvertaisesti vuok-
raa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on noin 
60 % käyvästä arvosta.

Ulkopuolisen asiantuntijan arvio kunkin alueen rakennusoikeuksien ar-
voista on esitetty liitteessä 4.

Tuottotavoite

Kaupunginvaltuusto on 1.10.1980 (asia nro 18) päättänyt asuntotont-
tien vuosivuokraksi 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka määräy-
tyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaupungin peri-
mä maanvuokra on korkotuottoa sille pääomalle, joka on sitoutunut 
kaupungin maaomaisuuteen. Tuottotavoite 4 % on Suomen kaupun-
geissa käytetyistä alhaisimpia. Moni kaupunki käyttää 5-6 % tuottota-
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voitetta. Tiedossa ei ole, että 4 % alhaisempaa tuottotavoitetta olisi 
missään kunnassa käytössä. Edellä mainitut tuottovaatimukset on hy-
väksytty yleisesti oikeuskäytännössä.

Maanvuokrasopimuksille on luonteenomaista hyvin pitkä sopimussuh-
de, jolloin myös tuottotavoite on asetettava sellaiseksi, että se antaa 
kohtuullisen tuoton pitkällä ajanjaksolla. Kaupungin todellinen, eli efek-
tiivinen tuotto, jää kyseisillä tonteilla merkittävästi alle maanvuokran 
laskennassa käytettävän nimellisen tuottotavoitteen (4 %), sillä maan-
vuokraa ei tulla perimään tonttien arvioitavissa olevista todellisista käy-
vistä arvoista, vaan selkeästi tätä alemmista arvoista. Esitettävät vuok-
rausperiaatteet huomioiden kaupungin todellinen vuokratuotto on vuok-
rasuhteen alussa keskimäärin tasolla noin 2,4 % (jäljempänä mainittua 
siirtymäaikamenettelyä ei ole huomioitu). Mikäli kiinteistöjen arvonkehi-
tys tulevina vuosina ylittää elinkustannusindeksin kehityksen, johon 
tonttien maanvuokra on sidottu, laskee kaupungin efektiivinen vuokra-
tuotto mainitusta lähtötasosta edelleen, jolloin todellinen tuotto on mer-
kittävästi mainittua odotettavaa 2,4 % tuottoa alhaisempi. Tuottotavoi-
tetta on perusteltu laajemmin liitteenä 2 olevassa perustelumuistiossa.

Siirtymäaikamenettely

Vuokraa esitetään perittäväksi porrastetusti siten, että maanvuokrasta 
peritään sopimuksen mukaiselta ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 
55 %, kolmannelta 60 %, neljänneltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuuden-
nelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, kahdeksannelta 85 %, yhdeksännel-
tä 90 % ja kymmenennestä vuodesta alkaen 95 %, jonka jälkeen vasta 
yhdennestätoista vuodesta lähtien peritään täyttä maanvuokraa. Vas-
taavaa menettelyä noudatettiin sopimuksia uusittaessa vuosina 2010, 
2015 ja 2020-2021.

Maanvuokran perusteena oleva kerrosala

Asuntotonttien maanvuokrasopimuksia uusittaessa maanvuokran pe-
rusteena käytetään tontilla sijaitsevien rakennusten kerrosalaa. Käytän-
tönä on, että maanvuokraa peritään vain rakennuksen pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaisista tiloista, kuten asuin-, liike- ja toimistotiloista. Asunto-
tonteilla tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varasto-, autotalli- ja tek-
nisistä tiloista ei peritä maanvuokraa, ellei niitä käytetä asumiseen (tai 
muuhun pääkäyttötarkoitukseen, kuten liike- tai toimistotarkoitukseen). 
Asemakaavasta ilmenevä käyttämätön rakennusoikeus ei vaikuta vuok-
raan, muun muassa koska rakennetuissa kohteissa sopimuksia uusit-
taessa tämä voisi johtaa siihen, että vuokralainen maksaisi vuokraa 
myös tontin käyttämättömästä rakennusoikeudesta. Maanvuokran pe-
rusteena olevan kerrosalan määrittelyn käytäntö on kuvattu liitteessä 3.

Ehdotettavat vuokrausperiaatteet ja arvio asumiskustannusvaikutuksista
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Arviolausunnot, vertailutiedot, asuntotonttien maanvuokrasopimusten 
uusimisessa noudatettu käytäntö sekä muut esitetyt seikat huomioiden 
esitetään, että vuosina 2023–2024 päättyviä maanvuokrasopimuksia 
uusittaessa maanvuokra määräytyy käyttäen perusteena alla olevasta 
taulukosta ilmeneviä rakennusoikeuden virallisen elinkustannusindek-
sin "lokakuu 1951=100" pistelukua 100 vastaavia yksikköhintoja. Tau-
lukossa on esitetty myös rakennusoikeuden yksikköhinta tasossa ind. 
2084. Taulukosta ilmenee lisäksi alueille esitettävien vuokrausperiaat-
teiden arvioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin uuden so-
pimuksen vuokra-ajan alkaessa ja 10 vuoden kuluttua vuokra-ajan al-
kamisesta. Arvioitu laskennallinen vaikutus asumiskustannuksiin on 
laskettu käyttäen indeksiä 2084 (tämän jälkeisiä indeksimuutoksia ei 
ole huomioitu).

Laskennallinen asumiskustannusvaikutus (euroa/m²/kk) on laskettu 
kaavalla: (e/k-m² (ind.100) x 4 % x indeksi 2084:100 x 1,2):12.
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Vakiintuneen käytännön mukaan vuokrausperustehinnaksi yleisten ra-
kennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista esitetään noin puolta 
vastaavan alueen asuntotonttien vuokrausperustehinnoista.

Vuokra-aika

Vuokra-ajaksi esitetään noin 50 vuotta, joka vastaa vuosina 2010, 2015 
ja 2020-2021 päättyneiden maanvuokrasopimusten osalta noudatettua 
käytäntöä.

Lopuksi

Kaupunki pyrkii asuntotonttien maanvuokraustoiminnassaan kohtuulli-
suuteen. Kaupungin maaomaisuus tulee kuitenkin nähdä kaikkien kau-
punkilaisten yhteisenä omaisuutena, jota tulee hallinnoida siten, että 
maaomaisuus hyödyttää kohtuullisesti kaikkia helsinkiläisiä, myös niitä, 
jotka eivät asu kaupungin vuokratontilla. Edellä esitetyin sekä peruste-
lumuistiosta ilmenevin perustein esitettyjä vuokrausperiaatteita on pi-
dettävä kaupungin ja vuokralaisten kannalta kohtuullisina sekä asunto-
tonttien vuokralaisten yhdenvertaista kohtelua edistävinä. Esitetty uu-
delleenvuokrausmenettely noudattaa kaupungin aiemmin vastaavissa 
tilanteissa noudattamaa käytäntöä.

Toimivalta

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Luettelo tonteista
2 Perustelumuistio
3 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
4 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Oheismateriaali

1 Arviokirja, Julkinen Catella pientalot 2019
2 Arviokirja, Julkinen Catella kerrostalot ja rivitalot 2019
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
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5 Arviokirja, Julkinen Realia
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)
7 Mielipiteet
8 Maanvuokrasopimuslomake
9 Muistiot asukastilaisuuksista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tonttien vuokralaiset Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 648

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosissa 
23. (Toukola), 24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulun-
kylä), 34. (Itä-Pakila) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien, liitteessä 1 mai-
nittujen tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet 
myöhemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2080 saakka si-
ten, että tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luette-
lon mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lo-
kakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja 
tonttityypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä li-
säksi jäljempänä mainittuja periaatteita:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperiaatehintoja noudatetaan, ellei lainsää-
dännöstä muuta johdu.

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 4 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
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tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo.

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maan-
vuokrasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperiaatteista.

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta 
ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljän-
neltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.09.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.05.2022 § 303

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosissa 23. 
(Toukola), 24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 
34. (Itä-Pakila) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien liitteessä 1 mainittujen 
tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2080 saakka siten, et-
tä tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luettelon 
mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja tontti-
tyypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä lisäksi 
jäljempänä mainittuja periaatteita:

1



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 36 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
05.10.2022

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 37 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
05.10.2022

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

Edellä mainittuja vuokrausperiaatehintoja noudatetaan, ellei lainsää-
dännöstä muuta johdu.

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 4 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 38 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
05.10.2022

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

tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo.

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maan-
vuokrasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperiaatteista.

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta 
ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljän-
neltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Pia Hosia, asiantuntija, puhelin: 310 39061



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 39 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
05.10.2022

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

pia.hosia(a)hel.fi
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§ 235
Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 
12690)

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkar-
tano) katualueen asemakaavan ja 33. kaupunginosan (Kaarela, Mal-
minkartano) korttelin 33235 tontin 1 ja korttelin 33236 tonttien 2,3,4 ja 5 
(muodostuvat uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430) 
sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 9.3.2021 päivä-
tyn ja 12.10.2021 muutetun piirustuksen nro 12690 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja  asemakaavan muutoksen nro 12690 kartta, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12690 selostus, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021, päivitetty 21.6.2022

3 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.3.2021, täydennetty 12.10.2021
4 Muistutukset
5 Päätöshistoria
6 Liikennesuunnitelma (Piirno 7137/12.10.2021)
7 Havainnekuva 9.3.2021

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti
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Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Pihka-
tien, Kaarnatien, Naapuripellontien, Neulastien ja Kartanonmetsäntien 
reunustamia korttelialueita, jotka sijaitsevat Malminkartanon luoteiso-
sassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinrakennusten, koulura-
kennuksen, liiketilojen ja julkisen puiston rakentamisen. Kaavaratkaisu 
on tehty, koska nykyiset, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n omis-
tamat opetus- ja hallitilat eivät enää sovellu nykyiseen opetustapaan, 
joten rakennusten käyttöaste on vähäinen. Lisäksi rakennukset vaativat 
laajoja korjaustoimenpiteitä. Alue kuuluu kaupungin täydennysraken-
tamisen määräaikaiseen alueelliseen kokeiluun, nk. MAPO2:een. 

Alueelle on suunniteltu monipuolinen asuinalue, jonka läpi mutkittelee 
hulevesipuro. Sille on suunniteltu myös uusi puisto, joka yhdistää Pih-
kapuiston ja Malminkartanonhuipun viherkäytäväksi. Tämän lisäksi 
alueelle on tutkittu alueellisen energiantuotantolaitoksen (biokaasulai-
tos) sijoittamista toiseen pysäköintilaitokseen. Kaarnatien ja Kartanon-
metsäntien risteykseen on varattu tontti uudelle koulurakennukselle. 
Alueen suunnittelun pohjana on käytetty vuonna 2017 ratkaistun arkki-
tehtuurikilpailun voittajaehdotusta. 

Uutta asuntokerrosalaa on 52 750 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 
1 300. Liiketilakerrosalaa on 400 k-m2 ja energiatuotantotilaa enintään 
250 k-m2. Uuden koulun kerrosala on 4 000 k-m2. 
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Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
7137/12.10.2021), jonka mukaan Naapuripellontiellä mm. pyöräilyn ja 
jalankulun yhteyksiä parannetaan sekä sille rakennetaan kaksi uutta 
hidastinbussipysäkkiä. Kartanonmetsäntien, Kaarnatien, Pihkatien ja 
Neulastien tonttikatujen liikennettä rauhoitetaan kadunvarsipysäköinnil-
lä ja hidasteilla, kun niiden kautta kulkevat bussireittien on tarkoitus siir-
tyä Naapuripellontielle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen uudistaa Malminkartanoa ja kasvattaa 
alueen elinvoimaisuutta. Kaavaratkaisun myötä alueelle saadaan uusia 
asukkaita ja palveluja erityisesti Malminkartanon pohjoisosaan. Kaa-
vassa luodaan edellytykset ilmastoviisaalle ja monipuolisia asukaspal-
veluja tarjoavalle uudelle asuinalueelle, jossa on erityisen laadukas hu-
levesipuisto. Kaavamääräysten mukaan asuinkerrostalojen korttelia-
lueilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa lämmitykseen tai liityttävä 
alueelle suunniteltuun hiilineutraaliin lähienergiaverkkoon, minkä lisäksi 
tonteilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on asuntovaltaista aluetta. Helsingin 
maanalaisessa yleiskaavassa 2021 ei ole aluetta koskevia varauksia. 
Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista edistämällä täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyksien 
varrella, vahvistamalla kaupunginosan elävyyttä ja omaleimaisuutta se-
kä ehkäisemällä alueiden välistä eriytymistä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on AEL:n koulurakennuksia, jotka ovat peräisin 1980-luvulta. 
Rakennukset ovat matalia ja pääosin betonirakenteisia, joista osassa 
on hallitiloja ja osassa muita opetuskäyttöön soveltuvia tiloja. Alueella 
on myös pieni uimahalli ja hotelli, joka on palvellut vierailevien opetta-
jien majoitustarpeita. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1978–1984.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 33236/2 ja Naapuripellontien laidas-
sa olevat puistoalueet. Muut korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. 
Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö 
on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(10/2020 taso, alv. 0 %) seuraavasti: Johtosiirrot 4,5 milj. euroa, joista 
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merkittävin on korkeapaineisen maakaasun siirtoputken siirto Naapuri-
pellontiellä, sekä katualueet ja aukiot, puistot ja virkistysalueet 3,4 milj. 
euroa, yhteensä 7,9 milj. euroa. Tarkempi kustannusten jakautuminen 
eri tarkoituksiin on esitetty kaavaselostuksessa. Kustannusten jakau-
tuminen kaupungin ja operaattoreiden välillä sovitaan voimassa olevien 
sopimusten ja käytäntöjen perusteella. 

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa merkittävästi. Maankäyttösopimus 
ja kiinteistökaupan esisopimus on kaupungin puolesta hyväksytty kau-
punginhallituksen päätöksellä 15.8.2022. Sopimukset on allekirjoitettu. 
Sopimuksen mukaan maanomistaja vastaa tarvitsemansa uuden kun-
nallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta omalla alueellaan ja 
suorittaa kustannuksellaan omistamillaan alueilla mahdollisesti sijaitse-
vat, asemakaavan mukaisesta rakentamisesta johtuvat johtosiirrot.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 22.3.– 20.4.2021.

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Ensimmäinen muistutus 
kohdistui bussiyhteyden muutokseen, jossa toivottiin, että bussilinjat 39 
ja 51 noudattaisivat vanhaa reittiä. Toinen muistutus liittyi rakennusten 
kerroslukumäärään ja siinä toivottiin, että alueen kolmekerroksiset ra-
kennukset olisivat korkeampia. Kolmas muistutus liittyi ikkunapintoihin 
sekä lintujen turvallisuuteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alueen maanalaisen 
infrastruktuurin aluevarauksiin. Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei 
ole lausuttavaa: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

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

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

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

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä 
olevasta asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan ja  asemakaavan muutoksen nro 12690 kartta, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12690 selostus, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021, päivitetty 21.6.2022

3 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.3.2021, täydennetty 12.10.2021
4 Muistutukset
5 Päätöshistoria
6 Liikennesuunnitelma (Piirno 7137/12.10.2021)
7 Havainnekuva 9.3.2021

Oheismateriaali

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, asemakaavan muutoshake-

mus, Jälsitie 5
5 Maankäyttösopimus Kaarelan Pihkatie (nro 12690) allekirj

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hy-
väksyminen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Helen Oy Esitysteksti
Helen Sähköverkko Oy Esitysteksti
Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut -
kuntayhtymä

Esitysteksti

Kymp/Talouden tuki Esitysteksti
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Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto (Tukes), 
Helsinki

Esitysteksti

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

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

Kaavamuutoksen haki-
ja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, 
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

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

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 609

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkar-
tano) katualueen asemakaavan ja 33. kaupunginosan (Kaarela, Mal-
minkartano) korttelin 33235 tontin 1 ja korttelin 33236 tonttien 2,3,4 ja 5 
(muodostuvat uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430) 
sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 9.3.2021 päivä-
tyn ja 12.10.2021 muutetun piirustuksen nro 12690 mukaisena ja ase-
makaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 551
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HEL 2016-011807 T 10 03 03

Hankenumero 4001_4, 2823

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.3.2021 päivätyn ja 12.10.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12690 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela, Malmin-
kartano) katualuetta ja asemakaavan muutos koskee 33. kaupungi-
nosan (Kaarela, Malminkartano) korttelin 33235 tonttia 1 ja korttelin 
33236 tontteja 2,3,4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueita (muodostuvat 
uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

12.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Tytti Wiinikka ja liikenneinsi-
nööri Taina Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen ko-
kouksesta.

09.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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taina.toivanen(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti, puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.01.2021 § 3

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12690 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12690
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 11/2020
Pohjakartta valmistunut: 3.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

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

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.03.2020 § 4
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HEL 2016-011807 T 10 03 03

Arkkitehti Tytti Wiinikka esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Sydänpuunpuisto–Kärnvedsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (puun rakenneosat). Kielitoimiston sanakirjassa: 
sydänpuu ’puun sisusosa, ydinpuu’.

Kevätpuunkuja–Vårvedsgränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (puun rakenneosat). Kielitoimiston sanakirjassa: 
kevätpuu ’puun vuosiluston keväällä muodostunut harvasyinen osa’.

Kesäpuunaukio–Sommarvedsplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (puun rakenneosat). Kielitoimiston sanakirjassa: 
kesäpuu ’puun vuosiluston kesällä muodostunut tiivis osa’.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 236
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin kattavan 
toimenpideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi

HEL 2022-005423 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 13.04.2022 Hiltunen Titta Ryhmäaloite: Helsingin henkilös-
töpula ratkaistava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää 13.4.2022 ryhmäaloitteessaan 
kaupungin kattavan toimenpideohjelman laatimista henkilöstöpulan rat-
kaisemiseksi. 

Vuoden 2022 alusta on käynnistetty strategiakauden kestoinen, kau-
punkitasoinen työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävä hanke. 
Hankkeen tavoitteena on avata uusia työvoiman hankintakanavia ra-
kentamalla polkuja kaupungin tehtäviin mm. ammatinvaihtajille, työttö-
mille työnhakijoille ja kansainvälisille osaajille, varmistaa edunvalvon-
nan ja viestinnän toimenpiteitä työvoimapula-alojen tueksi sekä vahvis-
taa kaupunkitasoista koordinaatiota.

Hankkeeseen ja sen ohjausryhmään aktiivisesti osallistuvat toimialoista 
Kasko, Kymp ja Sote. Kuvan kanssa saatavuusasioissa tehdään yh-
teistyötä tarpeen mukaan. Hanketta koordinoidaan kaupunginkanslian 
henkilöstöosastolta, ja sen etenemisestä raportoidaan kaupungin johto-
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ryhmälle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi hankkeen etenemistä käsitel-
lään henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Hanke jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen, jotka kukin jakautuvat 
omiin alatavoitteisiinsa seuraavasti:

1. Työvoiman hankinta ja koulutukset 

1.1 Työttömien työnhakijoiden ohjaus kaupungin tehtäviin paranee  
1.2 Kohdennettujen koulutuspolkujen rakentaminen 
1.3 Seuren roolin päivittäminen lyhytaikaisten sijaisten toimittajana 
1.4 Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin kehittäminen 
1.5 Työvoiman hankinnan ja ulkoisten resurssien kanavat on selvitetty 
ja otettu monipuolisesti käyttöön. 

2. Edunvalvonta ja viestintä 

2.1 Vaikutetaan viestinnällä siihen, että työvoimapula-alat näyttäytyvät 
mediassa positiivisemmassa valossa 
2.2 Edunvalvonta ja vaikuttamistyö edistää henkilöstön saatavuutta  

3. Johtaminen ja seuranta 

3.1 Kaupunkitason koordinaatio ja ymmärrys kehittämisen ja päätök-
senteon tueksi paranevat 
3.2 Menetelmät saatavuuden seurantaan ja ennustamiseen paranevat 

Kukin alatavoitteista sisältää vielä tarkempia tavoitteita ja konkreettista 
tekemistä, mutta hankkeen iso tavoite on toisaalta kääntää kaikki mah-
dolliset kivet työvoimapulan helpottamiseksi ja toisaalta parantaa enti-
sestään kaupunkitason koordinaatiota ja yhteisen tilannekuvan jaka-
mista sekä yhteistyötä.  

Työvoiman saatavuuden hankkeen eteneminen 8/2022

Kaikkien alatavoitteiden ympärille on muodostettu pienemmät asiantun-
tijaryhmänsä. Kevään aikana kaikkien alatavoitteiden tavoitteet on tar-
kennettu ja tavoitekohtaisesti on määritelty konkreettisia toimenpiteitä 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteinä erityisesti koulutuspolkujen 
sekä työttömien työnhakijoiden polkujen rakentaminen kaupungin teh-
täviin käynnistyi keväällä aktiivisesti. Ulkoisten resurssien selvitys ete-
nee suunnitellusti ja kansainvälisen rekrytoinnin toimenpiteitä valmistel-
laan. Hanke on vasta alkupuolella, joten konkreettisia työvoiman saata-
vuuteen numeerisesti vaikuttaneita tuloksia ei vielä ole.

Kaupunkitasoisen hankkeen lisäksi Kaskossa ja Kympissä on käynnis-
tetty toimialakohtaiset saatavuusryhmät, jotka fokusoituvat oman toi-
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mialansa erityiskysymyksiin. Pormestarin toimesta on myös asetettu 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan saatavuuden koordinaatioryhmä. 
Sotessa henkilöstön saatavuutta on edistetty palvelukokonaisuuskoh-
taisissa veto- ja pitovoimatyöpajoissa sovituin toimenpitein. Kokonais-
kuvan jakamisen ja sisäisen viestinnän merkitys korostuu, kun asioita 
edistetään monella rintamalla.

Kaupunginhallitus huomauttaa, että on tarkoituksenmukaista selvittää 
myös työpaikan arjen välittömiä tekijöitä, jotka yhtäältä vahvistavat työ-
paikan pitovoimaa ja toisaalta houkuttelevat uusia työntekijöitä. Kau-
punginhallitus suosittelee sisäisen vertailun toteuttamista, jossa selvite-
tään eroja niiden yksiköiden välillä, joissa on a) pieni vaihtuvuus ja hy-
vät tulokset työhyvinvointikyselyissä b) suuri vaihtuvuus ja kehitettävää 
työhyvinvoinnissa. Mikäli vertailun toteuttamisessa ulkoinen apu katso-
taan tarpeelliseksi, tukee kaupunginhallitus ulkoisen tutkimuslaitoksen 
käyttöä.

Palkkakehitysohjelma

Kaupunkitasoisen palkkakehitysohjelman valmistelua koordinoidaan 
kaupunginkanslian henkilöstöosastolla. Tänä vuonna kaupunki toteut-
taa palkkakehitysohjelman, jonka kustannusvaikutus on 5 miljoonaa 
euroa. Ohjelman tavoitteena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työ-
nantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä 
ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuu-
teen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita.

Palkkakehitysohjelmaan liittyvä työantajavalmistelu on käynnistynyt. Se 
laaditaan korotustarvekartoitusten pohjalta, jossa kartoitetaan kriitti-
simmät ammattiryhmät. Korotusten kohdentaminen tulee perustumaan 
laaja alaiseen keskusteluun kaupungin johdon, henkilöstöjärjestöjen ja 
hr-ammattilaisten kanssa ohjelman prioriteeteista.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 13.04.2022 Hiltunen Titta Ryhmäaloite: Helsingin henkilös-
töpula ratkaistava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 629

HEL 2022-005423 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

19.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Kaupunginhallitus huomauttaa, että on tarkoituksenmu-
kaista selvittää myös työpaikan arjen välittömiä tekijöitä, jotka yhtäältä 
vahvistavat työpaikan pitovoimaa ja toisaalta houkuttelevat uusia työn-
tekijöitä. Kaupunginhallitus suosittelee sisäisen vertailun toteuttamista, 
jossa selvitetään eroja niiden yksiköiden välillä, joissa on a) pieni vaih-
tuvuus ja hyvät tulokset työhyvinvointikyselyissä b) suuri vaihtuvuus ja 
kehitettävää työhyvinvoinnissa. Mikäli vertailun toteuttamisessa ulkoi-
nen apu katsotaan tarpeelliseksi, tukee kaupunginhallitus ulkoisen tut-
kimuslaitoksen käyttöä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

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

12.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi
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§ 237
Valtuutettu Seija Muurisen aloite työryhmästä määrittelemään sote-
toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toi-
mia

HEL 2022-003323 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muurinen Seija Työryhmä määrittelemään 
sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia 
toimia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen on tehnyt 3.3.2022 aloitteen työryhmästä 
määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyy-
teen vaikuttavia toimia.

Aloitteessa todetaan, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on 
pulaa hoitohenkilöstöstä, esim. kotihoidossa, hoivayksiköissä ja ter-
veysasemilla. Henkilöstön vaihtuvuus on myös suurta, mikä vaikeuttaa 
toiminnan laadun ylläpitoa ja luottamuksellisten hoitosuhteiden muo-
dostumista asiakkaille. Henkilöstötilanne on edelleen heikentynyt koro-
napandemian aikana, ja sosiaali- ja terveyspalveluihin on syntynyt vii-
me vuosina hoito- ja palveluvelkaa.

Aloitteen tekijä esittää, että palkkakehitysohjelman lisäksi työvoiman 
saatavuuden ja pysyvyyden vahvistamiseksi kannattaisi ideoida muita-
kin toimia. Tähän tarkoitukseen ehdotetaan, että Helsingin kaupunki 
perustaa työryhmän sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön saatavuut-
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ta ja ”pitovoimaa” edistävien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja kutsuu 
työryhmään sekä viranhaltijoita että työntekijöiden edustajia.

Kaupunkiyhteinen työvoiman saatavuuden edistäminen

Vuoden 2022 alusta on käynnistetty strategiakauden kestoinen, kau-
punkitasoinen työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävä hanke. 
Hankkeen tavoitteena on avata uusia työvoiman hankintakanavia ra-
kentamalla polkuja kaupungin tehtäviin mm. ammatinvaihtajille, työttö-
mille työnhakijoille ja kansainvälisille osaajille, varmistaa edunvalvon-
nan ja viestinnän toimenpiteitä työvoimapula-alojen tueksi sekä vahvis-
taa kaupunkitasoista koordinaatiota.

Hankkeeseen ja sen ohjausryhmään aktiivisesti osallistuvat toimialoista 
Kasko, Kymp ja Sote. Kuvan kanssa saatavuusasioissa tehdään yh-
teistyötä tarpeen mukaan. Hanketta koordinoidaan kaupunginkanslian 
henkilöstöosastolta, ja sen etenemisestä raportoidaan kaupungin johto-
ryhmälle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi hankkeen etenemistä käsitel-
lään henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Hanke jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen, jotka kukin jakautuvat 
omiin alatavoitteisiinsa seuraavasti:

1. Työvoiman hankinta ja koulutukset

1.1 Työttömien työnhakijoiden ohjaus kaupungin tehtäviin paranee 
1.2 Kohdennettujen koulutuspolkujen rakentaminen
1.3 Seuren roolin päivittäminen lyhytaikaisten sijaisten toimittajana
1.4 Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin kehittäminen
1.5 Työvoiman hankinnan ja ulkoisten resurssien kanavat on selvitetty 
ja otettu monipuolisesti käyttöön.

2. Edunvalvonta ja viestintä

2.1 Vaikutetaan viestinnällä siihen, että työvoimapula-alat näyttäytyvät 
mediassa positiivisemmassa valossa
2.2 Edunvalvonta ja vaikuttamistyö edistää henkilöstön saatavuutta 

3. Johtaminen ja seuranta

3.1 Kaupunkitason koordinaatio ja ymmärrys kehittämisen ja päätök-
senteon tueksi paranevat
3.2 Menetelmät saatavuuden seurantaan ja ennustamiseen paranevat

Kukin alatavoitteista sisältää vielä tarkempia tavoitteita ja konkreettista 
tekemistä. Hankkeen keskeinen tavoite on toisaalta kääntää kaikki 
mahdolliset kivet työvoimapulan helpottamiseksi ja toisaalta parantaa 
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entisestään kaupunkitason koordinaatiota ja yhteisen tilannekuvan ja-
kamista sekä yhteistyötä.

Kaupunkitasoisen hankkeen ja palkkakehitysohjelman lisäksi työvoi-
man saatavuutta parannetaan myös toimialojen toimesta monenlaisen 
tekemisen avulla.

Työvoiman saatavuuden edistäminen sosiaali- ja terveystoimialalla

Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt 7.6. ja 21.6. kokouksissaan 
esitystä erillisen työryhmän perustamisesta. Lautakunnan päätöksessä 
on laajasti todettu moninainen toiminta henkilöstön saatavuuden edis-
tämiseksi. Henkilöstön saatavuutta edistetään mm. erilaisin hankkein, 
pito- ja vetovoimatyöpajoin, työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä 
kehittäen, oppisopimuskoulutuksin ja kansainvälisen rekrytoinnin kei-
noin. Kehittämistä on tiivistetty, ja siihen on voitu osoittaa resurssia Tu-
levaisuuden sote-keskus -hankkeesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Työvoiman saatavuuden 
hankkeen sekä sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstöresurssipalvelui-
den toimintaan sisäänrakennettujen saatavuutta parantavien mekanis-
mien vaikutusten arviointi olisi syytä toteuttaa ennen työryhmän perus-
tamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että edellä mainitun 
vuoksi tässä vaiheessa oman työryhmän perustaminen Helsingin sosi-
aali- ja terveystoimialan henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ei ole 
tarkoituksenmukaista.

Samalla lautakunta päätti, että edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi 
käynnistetään työpajatoiminta sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön 
saatavuuden ja pitovoiman vahvistamiseksi, ja kutsutaan työpajaan 
asiakastyötä tekeviä lääkäreitä, hoitotyön ja sosiaalityön edustajia sekä 
opintojen viime vaihetta suorittavia alan opiskelijoita. Lautakunta esittää 
myös harkittavaksi kyselyä lastensuojelussa jo tehdyn kyselyn tapaan 
eri yksiköissä toimiville asiakastyötä tekeville työntekijöille tai otokselle 
työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toivoo saavansa työpaja-
toiminnan sekä mahdollisen kyselyn tulokset tiedoksi maaliskuuhun 
2023 mennessä.

Muina näkökohtina sosiaali- ja terveyslautakunta nostaa esiin sosiaali- 
ja terveystoimen yksiköiden välisen tietojen vaihdon, henkilöstön työ-
kierron ja -vierailujen kautta toimiva parhaiden käytäntöjen levittämisen 
sekä yksiköiden johtajien keskinäinen neuvonpidon organisaatioiden 
toimintojen kehittämiseksi ja työilmapiirin edistämiseksi ja muut vastaa-
vat työyhteisön sisäiset ns. pitoa parantavat toimenpiteet.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muurinen Seija Työryhmä määrittelemään 
sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia 
toimia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 628

HEL 2022-003323 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen lop-
puunkäsitellyksi.

12.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.06.2022 § 128

HEL 2022-003323 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 16 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta työryhmän asettamisesta määrittelemään sosiaali- ja ter-
veystoimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia 
toimia:
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”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki perustaa työryhmän so-
siaali- ja terveystoimialan henkilöstön saatavuutta ja pitovoimaa edistä-
vien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja kutsuu työryhmään sekä vi-
ranhaltijoita että työntekijöiden edustajia. 

Sosiaali-ja terveysministeriön saatavuuden hankkeiden ohjausryhmätyön valmistelu

Sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu edunvalvonnan ja kansainvälisten 
rekrytointien ohjausryhmien valmistelutyöhön yhteistyössä kaupungin-
kanslian asiantuntijoiden kanssa. 

Työvoiman saatavuuden hanke

Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu kaupunkiyhteiseen työvoiman saata-
vuuden hankkeeseen henkilöstöpula-alojen saatavuuden parantami-
seksi. Hankkeen toimeenpantavat kokonaisuudet liittyvät 1) työvoiman 
hankintaan ja koulutuksiin (muun muassa työttömien työnhakijoiden oh-
jaus kaupungin tehtäviin paranee, kohdennettujen koulutuspolkujen ra-
kentaminen, kansainvälisten osaajien rekrytoinnin kehittäminen),  2) 
edunvalvonnan ja viestinnän kehittämiseen (muun muassa positiivinen 
näkyvyys mediassa, saatavuutta edistävä edunvalvonta) sekä 3) joh-
tamiseen ja hankkeen seurantaan (kaupunkitasoinen koordinaatio ja 
ymmärrys päätöksenteon tukena paranevat, menetelmät saatavuuden 
seurantaan ja ennustamiseen paranevat). Näistä kaikista on alkamassa 
tai jo menossa olevia toimenpiteitä, muun muassa työttömien työnhaki-
joiden paremmasta ohjauksesta, kohdennettujen koulutuspolkujen ra-
kentamisesta sekä positiivisesta näkyvyydestä. 

Pito- ja vetovoimatyön kehittäminen

Pito- ja vetovoimatekijöiden tunnistamiseksi, ja erityisesti kehityskoh-
teiden havaitsemiseksi, on kehitetty työpajamalli, jossa yhteistyössä 
organisaation eri tasojen edustajien kanssa tunnistetaan kehittämiskoh-
teita ja laaditaan toimenpidesuunnitelma kehittämistyölle. Syksyllä 
2021 järjestettiin sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden työpaja, ke-
väällä 2022 perhe- ja sosiaalipalveluissa ja syksyllä 2022 terveys- ja 
päihdepalveluissa.  

Pito- ja vetovoimatyön parantamiseksi on ollut mahdollista saada Tule-
vaisuuden sote-keskus -hankkeesta kahden suunnittelijan resurssi 
vuosiksi 2022–2023. Tätä resurssia hyödynnetään myös työnantajaku-
vatyön ja ennakoivan rekrytoinnin kehittämisessä. 

Työnantajakuva-asiat ja oppilaitosyhteistyö
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Sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty pitkäjänteisesti työnantajaku-
vatyötä kaupunkiyhteisten vuonna 2020 käyttöön otettujen periaattei-
den mukaan:  

https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/
Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2
FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%
2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%
29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%
2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi

Työnantajakuvaviestinnän tavoitteena on parantaa Helsingin sosiaali- 
ja terveystoimen houkuttelevuutta työnantajana tunnistetuille pääkoh-
deryhmille sekä sitouttaa henkilöstöä sisäisesti. Tässä on hyödynnetty 
muun muassa työntekijätarinoita ja -lähettiläitä. Keväällä 2022 sosiaali-
sen median kautta toteutuneet rekrytointi- ja mielikuvakampanjat, brän-
dityö, töihin meille -sivujen uudistus, uusien uratarinoiden tuottaminen 
ja helsinkirekry-kanavan kehitystyö jatkuvat. Sosiaalisen median mark-
kinoinnissa hyödynnetään entistä enemmän kävijäseurantatietoa koh-
dennettavuuden parantamiseksi.  

Palkitsemistoimenpiteitä on kehitetty, ja muun muassa keskitetyssä ke-
säsijaisrekrytoinnissa käytettiin rekrytointivinkkipalkkiota. 

Prosesseja ja toimintatapoja on edistetty ennakoivan rekrytoinnin nä-
kökulmasta. Oppilaitosyhteistyötä kehitetään monialaisessa oppilaito-
syhteistyön työryhmässä. Tavoitteena on muun muassa aloittaa yhdes-
sä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa osaamispäivityskoulutuksen 
ohjelma hoitotyöhön palaaville sairaanhoitajille. Tavoitteena on rekry-
toida sosiaali- ja terveystoimeen noin 50 edellä mainitun koulutuksen 
läpikäynyttä sairaanhoitajaa.

Kuntakokeiluyhteistyö -pilotti

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa on aloitettu keväällä 2022 
yhteinen pilotti sosiaali- ja terveysalan työttömien sairaanhoitajien ja lä-
hihoitajien työllistämiseksi kaupungille. Tavoitteena on löytää työttömis-
tä asiakkaista sellaiset henkilöt, joilla on alan koulutus sekä työkykyä ja 
halua edelleen työskennellä sosiaali- ja terveysalalla. 

Kansainvälinen rekrytointi

Vuodelle 2022 sosiaali- ja terveystoimiala on varannut maahanmuutta-
jasairaanhoitajien rekrytointiin 200 000 euron budjetin. Budjetti mahdol-
listaa palkallisten harjoittelujen avulla erilaisia urapolkuja kielikoulutusta 
tarvitseville sekä tukee ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sairaanhoi-
tajien pätevöitymistä, kielenoppimista ja rekrytointia. Lisäksi ollaan 

https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi


Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 59 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
05.10.2022

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

käynnistämässä 50 sairaanhoitajan rekrytointi Filippiineiltä yhteistyössä 
Seure Oy:n kanssa. Tarkoituksena on rekrytoida alkuun 50 sairaanhoi-
tajaa. Työnteon aikana järjestetään suomen kielen koulutusta ja ediste-
tään Valviran ammattipätevyyden lupaprosessia toimia jatkossa sai-
raanhoitajana, joista on erityisesti pulaa seniorikeskuksissa ja sairaa-
loissa. Kaupungin henkilöstöstrategian mukaista kansainvälisen rekry-
toinnin kehittämistä suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden muun muas-
sa ammattikorkeakoulujen, kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveys-
toimen hallinnon muiden yksiköiden sekä palvelukokonaisuuksien 
kanssa.

Johtamisen ja esihenkilötyön tuki

Hyvä johtaminen ja työkulttuuri edistävät henkilöstön pysyvyyttä. Esi-
henkilöiden ja toiminnan johtamisen tukena on sosiaali- ja terveystoi-
men päivitetty johtamis- ja toimintakulttuurimalli, joka käsitellään työyh-
teisöissä ja toimeenpannaan palveluissa sovittavan suunnitelman mu-
kaisesti.

Kesänuoret

Henkilöstöresurssipalvelut koordinoi vuosittain keskitetysti 16–17-
vuotiaiden nuorten kesätyöntekijöiden rekrytointeja. 200 nuorta ja 30 
erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevaa nuorta työskentelevät kuu-
kauden ajan seniorikeskuksessa, kotihoidossa, sairaalassa, terveysa-
semalla tai vammaistyössä. Tämä ryhmä on ennakoivan rekrytoinnin 
näkökulmasta tärkeä: kesätyökokemus voi joko vahvistaa tai heikentää 
päätöstä nuoren tulevaisuuden ammatista. Keväällä 2022 nuorten ke-
sätöistä kiinnostuneita hakijoita oli noin 300 enemmän kuin viime vuon-
na.   

Kesäsijaisrekrytointi

Henkilöstöresurssipalvelut koordinoi keskitetysti kesän 2022 kesäsijais-
rekrytointia sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin, psykiatria-ja päih-
depalveluihin, terveysasemille sekä vammaistyöhön. Kesäsijaisrekry-
tointia varten toteutettiin ennalta suunniteltua monikanavaista ja laaja-
alaista markkinointia hyödyntäen muun muassa kaupallisia kumppanei-
ta. Sairaanhoitajaopiskelijoita rekrytoitiin lisäksi erillisellä haulla, joka 
mahdollistaa syventävän vaiheen harjoittelun palkallisena ke-
vään/kesän aikana (työsuhteen opinnollistaminen).   

Oppisopimuskoulutuksen lisääminen

Oppisopimuskoulutus on tärkeä rekrytointikanava, jolla toimialalle saa-
daan osaavaa ja jo opintojen aikana toimintaan perehtyneitä sekä si-
toutuneita työntekijöitä. Oppisopimusrekrytoinnissa lähihoitajaopiskeli-
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joita voidaan kohdentaa niihin palveluihin, joissa henkilökunnasta on 
suurin pula (muun muassa vammaispalvelut ja kotihoito). Valviran ohje 
oppisopimusopiskelijan työskentelystä mitoituksessa vanhuspalvelui-
den tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikaisessa laitoshoi-
dossa tukee palvelun järjestämistä tarkoituksenmukaisesti:   

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-
oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-
tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-
laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-
962bf3c62357?t=1625725756593  

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoite on lisätä oppisopimuskoulutusta 
sekä hoiva-avustajille että lähihoitajille kaksinkertaiseksi nykyisestä. 

Työryhmän asettaminen määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja 
pysyvyyteen vaikuttavia toimia

Kaupunkitasoinen työvoiman saatavuuden hanke ulottuu kestoltaan 
vuoteen 2024. Oppilaitosyhteistyössä kehitetään ennakoivan rekrytoin-
nin edellytyksiä. Työnantajakuvatyön kehittämistä on tiivistetty, ja siihen 
on voitu osoittaa resurssia Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta. 
Työvoiman saatavuuden hankkeen sekä henkilöstöresurssipalveluiden 
toimintaan sisäänrakennettujen saatavuutta parantavien mekanismien 
vaikutusten arviointi olisi syytä toteuttaa ennen työryhmän perustamis-
ta. Lautakunta esittää, että edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi 
käynnistetään työpajatoiminta sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön 
saatavuuden ja pitovoiman vahvistamiseksi, ja kutsutaan työpajaan 
asiakastyötä tekeviä lääkäreitä, hoitotyön ja sosiaalityön edustajia sekä 
opintojen viime vaihetta suorittavia alan opiskelijoita. 

Lautakunta esittää myös harkittavaksi kyselyä lastensuojelussa jo teh-
dyn kyselyn tapaan eri yksiköissä toimiville asiakastyötä tekeville työn-
tekijöille tai otokselle työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toi-
voo saavansa työpajatoiminnan sekä mahdollisen kyselyn tulokset tie-
doksi maaliskuuhun 2023 mennessä.

Muina näkökohtina sosiaali- ja terveyslautakunta nostaa esiin sosiaali- 
ja terveystoimen yksiköiden välisen tietojen vaihdon, henkilöstön työ-
kierron ja -vierailujen kautta toimiva parhaiden käytäntöjen levittämisen 
sekä yksiköiden johtajien keskinäinen neuvonpidon organisaatioiden 
toimintojen kehittämiseksi ja työilmapiirin edistämiseksi ja muut vastaa-
vat työyhteisön sisäiset ns. pitoa parantavat toimenpiteet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
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Toimialan omien toimenpiteiden ja kaupunkitasoisen sekä hyvinvointia-
lueiden yhteisen toiminnan tavoitteena on parantaa pitovoimaa sekä 
vetovoimaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi, 
ja tuottaa palvelut turvallisesti ja ammatillisesti korkealaatuisesti.” 

Käsittely

21.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet ko-
koukseen.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Poistetaan Työryhmän asettaminen 
määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyy-
teen vaikuttavia toimia -otsikon alla olevasta kappaleesta viimeinen 
lause: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että edellä mainitun vuok-
si tässä vaiheessa oman työryhmän perustaminen Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista."

ja korvataan se uudella tekstillä: 

”Lautakunta esittää, että edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi käyn-
nistetään työpajatoiminta sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön saa-
tavuuden ja pitovoiman vahvistamiseksi, ja kutsutaan työpajaan asia-
kastyötä tekeviä lääkäreitä, hoitotyön ja sosiaalityön edustajia sekä 
opintojen viime vaihetta suorittavia alan opiskelijoita. 

Lautakunta esittää myös harkittavaksi kyselyä lastensuojelussa jo teh-
dyn kyselyn tapaan eri yksiköissä toimiville asiakastyötä tekeville työn-
tekijöille tai otokselle työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toi-
voo saavansa työpajatoiminnan sekä mahdollisen kyselyn tulokset tie-
doksi maaliskuuhun 2023 mennessä.

Muina näkökohtina sosiaali- ja terveyslautakunta nostaa esiin sosiaali- 
ja terveystoimen yksiköiden välisen tietojen vaihdon, henkilöstön työ-
kierron ja -vierailujen kautta toimiva parhaiden käytäntöjen levittämisen 
sekä yksiköiden johtajien keskinäinen neuvonpidon organisaatioiden 
toimintojen kehittämiseksi ja työilmapiirin edistämiseksi ja muut vastaa-
vat työyhteisön sisäiset ns. pitoa parantavat toimenpiteet.”

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

07.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mia Keinänen, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

mia.keinanen(a)hel.fi
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§ 238
Valtuutettu Mika Ebelingin aloite ystävyyskaupunkitoiminnasta Kio-
van kaupungin kanssa

HEL 2022-003320 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mika Ebeling ja 16 muuta valtuutettua toteavat aloitteessa, 
että Ukraina on joutunut Venäjän järkyttävän hyökkäyksen kohteeksi ja 
Ukrainan pääkaupunki Kiova on uhattuna. Valtuutetut ehdottavat aloit-
teessaan, että Helsinki pyytää Kiovaa ystävyyskaupungikseen ja val-
mistautuu pitempiaikaisen humanitaarisen avun antamiseen kaupungin 
asukkaille. Samalla valtuutetut toivovat esimerkkimme kannustavan 
muita Euroopan Unionin suurkaupunkeja samaan. 

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

Helsinki on solminut yhteistyöasiakirjan Kiovan kaupungin kanssa en-
simmäisen kerran jo vuonna 1993. Mahdolliset uudet yhteistyömuodot 
voidaan rakentaa olemassa olevan yhteistyöasiakirjan puitteissa. Tär-
keää kuitenkin on ensin tunnistaa konkreettiset toimenpiteet yhdessä 
Kiovan kanssa. Helsingin kaupunki on jo indikoinut Kiovalle halukkuu-
den tehdä yhteistyötä ja keskusteluja jatketaan kiovalaisille sopivana 
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ajankohtana. Tällä hetkellä Kiovan kaupungin prioriteetit ja resurssit 
ovat kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuudessa. 

Mikäli Helsinki syventää yhteistyötä Kiovan, tai muun ukrainalaisen 
kaupungin kanssa, kannattaa se kytkeä eurooppalaisten kaupunkien 
Eurocities-verkoston (Helsinki jäsen v. 1994 lähtien) elokuussa 2022 al-
lekirjoittamaan Memorandum of Understanding -aiesopimukseen. So-
pimus on allekirjoitettu ukrainalaisia kaupunkeja edustavan tahon 
kanssa (”Ukraine’s Congress of Local and Regional Authorities under 
the President of Ukraine”). Sopimuksessa Eurocities-jäsenkaupungit 
tuomitsevat Venäjän hyökkäyssodan ja sitoutuvat tukemaan ukrainalai-
sia kaupunkeja jälleenrakentamisessa; Eurocities-jäsenkaupungit lu-
pautuvat jakamaan asiantuntemustaan ja tukeaan ukrainalaiskaupun-
geille muun muassa teknisen osaamisen ja rahoituksen hankkimisessa. 
Toimenpiteet tarkennetaan ukrainalaisten kaupunkien todellisten tar-
peiden perusteella ja konkreettinen yhteistyö kanavoidaan esimerkiksi 
olemassa olevien kahdenvälisten kaupunkisopimusten kautta. 

Helsingin kaupungin yhteistyö Kiovan kaupungin kanssa voisi olla esi-
merkiksi koulutukseen tai nuorisotoimintaan liittyvää ja jälleenrakenta-
misen osalta esimerkiksi asiantuntemuksen tarjoamista; taloudelliset 
resurssit jälleenrakentamiseen tulisi kuitenkin pääasiallisesti saada EU-
rahoitusmekanismien kautta. On myös hyvä huomioida, että varsinaiset 
jälleenrakennustarpeet tai pitkäaikaisen humanitäärisen avun tarpeet 
voivat olla muualla kuin Kiovassa, joka toistaiseksi on säästynyt monia 
muita kaupunkeja paremmin.

Humanitäärinen apu kulkeutuu parhaiten paikalle avustusjärjestöjen 
kautta. Helsingin kaupunki on jo lahjoittanut 350 000 euroa humanitää-
riseen apuun Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin kautta ja lahjoittanut 
pelastuskalustoa ja -materiaalia Ukrainaan. Helsingin kaupunki on 
myös myöntänyt avustuksia helsinkiläisille järjestöille, jotka auttavat 
Ukrainasta paenneita Helsingissä. Helsingin kaupunki on myös osoitta-
nut solidaarisuuttaan eri tavoin kuten liputuksin, symbolein, sanallisesti 
sekä pormestari Vartiaisen vierailulla Ukrainassa. Vierailun aikana 
pormestari Vartiainen indikoi Kiovan pormestari Klitschkolle Helsingin 
kaupungin halukkuuden tehdä yhteistyötä Kiovan kaupungin kanssa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 613

HEL 2022-003320 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi
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§ 239
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muis-
tioiden julkistamisesta

HEL 2022-004672 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin ehdotti valtuutettu Sami Mutti-
laisen kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi, koska kaupunginvaltuusto katsoo, että johto-
ryhmän muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon 
elin ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupun-
gin intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalai-
set ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

2 äänestys

Asian käsittelyä jatketaan JAA, valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandeli-
nin palautusehdotus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotus

Jaa-äänet: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hako-
la, Atte Kaleva, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, 
Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hag-
man, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Ve-
ronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Emma Kari, Elina 
Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, 
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Pia Kopra, Minja Koskela, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Mutti-
lainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Tom 
Packalén, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 20
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Jussi Halla-aho, Timo Ha-
rakka, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Tuomas Tuomi-
Nikula, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Poissa: 1
Ilkka Taipale

Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Pennanen Petrus Kaupungin johtoryhmän 
muistioiden julkistaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupungin johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan myös 
julkisesti kaupunkilaisille.

Kuntalain (410/2015) 29 §:n mukaan kunnan toiminnasta on tiedotetta-
va asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. 
Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, 
taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista 
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten 
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vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmiste-
luun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden 
valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin 
kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkko-
viestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä 
yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsit-
telyssä toteutuu.

Hallituksen esityksen (HE 268/2014 vp) mukaan kuntalain 29 §:n tar-
koituksena on viestinnän avulla parantaa kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Esitöissä on mainittu, että tiedonsaanti 
koskisi toimielinten käsittelyyn tulevien kunnan asukkaille tärkeiden ja 
yleistä mielenkiintoa herättävien asioiden valmistelua. Huomioon on 
kuitenkin otettava henkilötietojen käsittely yleisessä tietoverkossa. Ylei-
seen tietoverkkoon vietävistä asiakirjoista on poistettava salassa pidet-
tävät tiedot. Tämän lisäksi on arvioitava kunnan oikeus käsitellä kokou-
sasiakirjoihin sisältyviä julkisia henkilötietoja yleisessä tietoverkossa. 
Hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän tietojenkäsittelytavan vaatimukset 
sekä kunnan viestintävelvoitteet on pyrittävä sovittamaan yhteen niin, 
että viranomaisten velvollisuudet viestinnässä ja tiedonsaantioikeuk-
sien edistämisessä toteutetaan vaarantamatta yksityisyyden suojaa. 
Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat edelleen pitkälti kunnan harkinnas-
sa, mutta kunnalta edellytetään aktiivista otetta ja tehokasta viestintää. 

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan 
toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietover-
kossa. Pykälässä on lueteltu tiedot, jotka on ainakin oltava saatavilla 
yleisessä tietoverkossa. Kunnalla on velvoite viedä saataville yleiseen 
tietoverkkoon keskeiset kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan ta-
loutta, johtamista, toimintaa, kuntien yhteistyötä ja kuntakonsernia kos-
kevat tiedot. Kaupungin johtoryhmän muistiot ovat lähtökohtaisesti vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempä-
nä julkisuuslaki) 1 §:n mukaisesti julkisia asiakirjoja. Julkisuuslain 9 §:n 
mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka 
on julkinen.

Siitä huolimatta, että johtoryhmän muistioita koskee julkisuuslain 1 § ja 
9 § eli ne ovat viranomaisen julkisia asiakirjoja, joista jokaisella on oi-
keus saada tieto pyydettäessä, ne eivät kuitenkaan ole julkaistavaksi 
tarkoitettuja päätösasiakirjoja. Kaupungin johtoryhmän muistiot ovat 
luonteeltaan operatiivisia asiakirjoja ja siten johtamisen välineitä, joiden 
elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt. Ne eivät ole asiakirjoja, jotka sellaise-
naan edistäisivät kuntalaisten oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan 
toimintaan, mikä puoltaisi niiden julkaisemista yleisessä tietoverkossa. 
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Kaupungin johtoryhmä edistää poliittisen ja operatiivisen toiminnan yh-
teensovittamista. Se käsittelee strategisia ja kaupungin käytännön toi-
minnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä. Johtoryhmän ko-
kousmuistioiden julkaiseminen kunnan työntekijöille lisää avoimuutta 
työntekijöiden ja kunnan välillä kunnan täyttäessä rooliaan työnantaja-
na.

Vaikka lähtökohtaisesti julkisuuslain 1 §:n mukaisesti viranomaisen 
asiakirjat ovat julkisia, asiakirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkos-
sa on asiakirjajulkisuudesta erillinen kysymys. Julkaisemisessa on otet-
tava huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset ja yksi-
tyisyyden suoja, jolloin asiakirjoja ei välttämättä ole perustetta julkaista 
sellaisenaan yleisessä tietoverkossa. Lisäksi muistioiden julkaiseminen 
yleisessä tietoverkossa edellyttäisi viestinnältä sellaista tasoa esimer-
kiksi muistioiden kielenhuollollisen, ulkoasullisen ja saavutettavuuden 
näkökulmasta, että julkaiseminen ei olisi resurssitehokasta suhteessa 
muistioiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa saatuun hyötyyn. 
Edellä mainittujen näkökohtien perusteella kaupungin johtoryhmän 
muistioiden julkaiseminen yleisessä tietoverkossa ei ole tarkoituksen-
mukaista.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua(voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Pennanen Petrus Kaupungin johtoryhmän 
muistioiden julkistaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 649

HEL 2022-004672 T 00 00 03
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Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Kaupunginhallitus katsoo, että johtoryh-
män muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon 
elin ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupun-
gin intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalai-
set ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

Kannattaja: Minja Koskela

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotuksen mukai-
sesti

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Reetta 
Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Elisa Gebhard, Minja 
Koskela

Tyhjä: 4
Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7 -4 (4 tyhjää).

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256
katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 240
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite englannilla pärjäämisen helpot-
tamisesta Helsingissä

HEL 2022-001521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.02.2022 Alametsä Alviina Monikielinen Helsinki: eng-
lannin kielellä pärjäämistä on helpotettava Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 16 muuta valtuutettua toteavat aloit-
teessaan, että yrityksen perustamista, työllistymistä ja useita peruspal-
veluja koskeva neuvonta jää monien helsinkiläisten ulottumattomiin. 
Syynä tähän on sopivan asiointikielen puuttuminen. Puutteellinen kieli-
valikoima hankaloittaa asiointia myös esim. terveyspalveluissa. Aloit-
teessa esitetään, että kaupunki selvittää missä palveluissa on syytä tar-
jota asiointikielenä myös englannin kieli sekä vahvistaa englannin kie-
len ohella myös muiden Helsingissä puhuttujen kielten asemaa. Aloit-
teessa esitetään lisäksi, että kaupunki panostaa palveluista tiedottami-
seen selkokielellä. 

Toukokuuhun 2022 asti voimassa olleen hallintosäännön 30 luvun 11 
§:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston 
käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutet-
tua.

Kehittämistyön lähtökohdat: kaupungin strategia ja toimintaohjelmat
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Kaupunkistrategiassa (2021-2025) ja Helsingin kotoutumisen edistämi-
sen painopisteissä (2022-2025) linjataan, että kaupunki tarjoaa englan-
ninkielisiä palveluita, jalkauttaa monikielistä neuvontaa asuinalueille 
sekä viestii alueilla monikielisesti ja monikanavaisesti. Myös selkokie-
len käytön tarvetta kartoitetaan ja ryhdytään tarvittaessa toimenpitei-
siin. Kaupunkistrategian linjauksia täsmentävässä Helsingin työ-, opis-
kelu- ja yrittäjyysperusteisen maahanmuuton toimenpideohjelmassa 
(2022-2025) määritetään lisäksi, että esim. kansainvälisten osaajien 
houkutteluun välittömästi liittyvät asiakasrajapinnat tulee olla vuoteen 
2025 mennessä saatavilla englanniksi. Strategiakauden aikana myös 
kaupungin englanninkielistä viestintää kehitetään, ja englanninkielisten 
päivähoito- ja koulupaikkojen saatavuus turvataan ympäri vuoden.

Kehittämistyötä tukeva tietopohja

Englannin kielen asemaa kaupungin palveluissa ja viestinnässä on ke-
hitetty koko organisaation laajuisesti jo usean vuoden ajan. Kaupungin-
valtuusto käsitteli toukokuussa 2018 (30.5.2018, §146) aloitetta eng-
lannin kielen nimeämisestä kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi. 
Valtuustoaloitevastauksessa todettiin, että englannin kielen käyttöönot-
to virallisena asiointikielenä todennäköisesti lisäisi Helsingin kansainvä-
listä vetovoimaa ja kilpailukykyä, mutta synnyttäisi kaupungille huomat-
tavia lisäkustannuksia esim. moninkertaisten käännöskulujen ja tietojär-
jestelmiin kohdistuvien kalliiden muutostöiden muodossa. Näiden tar-
kastelujen nojalla tavoitetta nostaa englanti tasavertaiseen asemaan 
suomen ja ruotsin kanssa ei päätetty edistää. Kaupunki kuitenkin sitou-
tui vahvistamaan englannin kielen asemaa asiointi- ja viestintäkielenä 
kaikin muin käytettävissä olevin keinoin. 

Valtuustoaloitteen johdosta pormestari Jan Vapaavuori asetti helmi-
kuussa 2019 työryhmän (1.2.2019, §23) selvittämään englanninkielis-
ten palveluiden ja viestinnän kehittämistarpeita. Työryhmän valmiste-
leman selvityksen pohjalta laadittiin kaksivuotinen englanninkielisten 
palveluiden kehittämisohjelma (2020-2021), joka sisälsi yli 30 kehittä-
mistoimenpidettä. Toimenpiteet koskivat kaupungin kaikkia toimialoja ja 
niistä pääosa toteutui onnistuneesti ohjelmakauden loppuun mennes-
sä. 

Ohjelman seurannasta ja koordinaatiosta vastanneet ohjaus- ja projek-
tiryhmät ovat jatkaneet vuodenvaihteen jälkeen toimintaansa ja laati-
neet suunnitelmat toiminnan jatkokehittämiselle. Ryhmät myös ylläpitä-
vät kaupunkitasoista tilannekuvaa, joka on vuoden 2019 jälkeen täs-
mentynyt mm. kansliassa ja toimialoilla tehtyjen lisäselvitysten myötä. 
Lisäselvityksiä on laadittu esim. kaupungin käännöspalveluiden (2021) 
ja vieraskielisille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden (2021) 
nykytilasta sekä englanninkielisten palveluiden käyttäjien tarpeista kult-
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tuuri- ja vapaa-ajan toimialalla (2022, tulossa). Tilannekuvaa muokkaa-
vat reaaliaikaisesti myös asiakastyöstä, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä 
välittyvät kokemukset ja havainnot. 

Kaupunginhallitus katsoo, että jo toteutuneet selvitys- ja seurantatoimet 
ovat riittäviä ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi, eikä tarvetta aloit-
teessa esitetyn selvityksen laatimiseen tällä hetkellä ole. Lisäselvitys-
ten teettämisen sijaan olennaista on pyrkiä vastaamaan jo tunnistettui-
hin kehittämistarpeisiin sekä kriittisesti arvioida toimenpiteiden onnis-
tumista ja vaikutuksia.

Erikielisten palveluiden ja viestinnän nykytila ja tärkeimmät kehittämistoimet

Yleisneuvonta

Kaupungin yleisneuvontapalvelu, Helsinki-info, tarjoaa neuvontaa kau-
pungin palveluista ja maahanmuuttoon liittyvistä asioista yhdeksällä eri 
kielellä. Asiakkaita palvellaan tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi, englan-
niksi, ranskaksi, arabiaksi, venäjäksi, somaliksi, farsiksi ja viroksi. Li-
säksi käytössä on mobiilitulkkauspalvelu, Túlka, jota hyödynnetään 
palvelutilanteissa, joissa yhteistä kieltä asiakkaan kanssa ei ole. Palve-
lua kehitetään osana kaupunginlaajuista Avoin ovi palveluihin -
kehittämishanketta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhdenmukaistaa 
kaupungin neuvontatyön käytänteitä.

Yleisneuvontaa pidemmälle vietyä neuvontaa erityisesti viranomaisa-
sioinnissa tarjoaa Helsingin Sörnäisissä sijaitseva International House 
Helsinki. International House Helsinki -palvelupisteeseen on koottu val-
taosa maahantulijoille suunnatuista alkuvaiheen neuvonta- ja viran-
omaispalveluista saman katon alle. Palvelupisteessä voi asioida kasvo-
tusten ja ajanvarauksella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tarvit-
taessa myös muilla henkilöstön osaamilla kielillä.

Työllisyys- ja yrittäjyyspalvelut

Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaille palvelua on lähtökohtaisesti 
aina tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä omakielisesti, mikä-
li työntekijällä ja asiakkaalla on yhteinen kieli. Omakielistä asiakaspal-
velua tuetaan lisäksi ostopalveluna. Omakielistä palvelua on tällä het-
kellä tarjolla mm. yhteiskuntaorientaatiojaksoilla, nopean työllistymisen 
orientaatiojaksoilla, Digi(työ)elämää-hankkeen digitaitokursseilla, Työ-
polku-valmennuksissa sekä työhönvalmennuksessa. Mikäli virkailijalta 
ja asiakkaalta puuttuu yhteinen kieli, on asiakkaalla lain nojalla oikeus 
tulkin käyttöön. Myös työllisyyspalveluita koskevaa neuvontaa on tarvit-
taessa saatavilla tulkattuna.
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Alkaville yrittäjille kaupunki tarjoaa neuvontaa suomeksi, ruotsiksi, eng-
lanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi ja espanjaksi. Yritysinfoja järjeste-
tään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja arabiaksi. 
Helsingistä sijoittumispaikkana kiinnostuneille startup-yrittäjille ja -
tiimeille on lisäksi tarjolla laaja valikoima esim. kasvuvalmennus- ja 
softlanding-palveluita suomeksi ja englanniksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelut

Kaupunki järjestää helsinkiläisille lapsille ja nuorille perusopetusta 
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. Yksityisissä kou-
luissa opetusta on saatavilla myös monilla muilla kielillä (esim. saksak-
si, ranskaksi ja venäjäksi). 

Kaupunkistrategiassa todetaan, että mahdollisuutta englannin kielellä 
opiskeluun lisätään kaikilla oppiasteilla, ja paikkojen saatavuus varmis-
tetaan ympäri vuoden. Englanninkielisten koulupaikkojen saatavuus on 
tärkeää, jotta Helsinki voisi menestyä kansainvälisessä kilpailussa kor-
kean tason osaajista, joiden työpanosta lukuisat maat ja yritykset havit-
televat.  Aloitteen allekirjoittajat peräänkuuluttavat, että kaupungin tulee 
varmistaa tavoitteen toteutuminen mahdollisimman pikaisesti. 

Kaupunki on viime vuosina merkittävästi lisännyt englanninkielisten 
koulupaikkojen määrää, mutta paikkojen kysyntä on tästä huolimatta 
jatkunut tarjontaa suurempana. Tammikuusta 2022 alkaen hakeutumi-
nen englanninkieliseen opetukseen on mahdollistettu ympäri vuoden 
niille lapsille, jotka ovat aikaisemmin osallistuneet englanninkieliseen, 
Suomen perusopetukseen rinnastettavaan opetukseen. 

Strategiakauden aikana toimialalla kartoitetaan, miten englanninkieli-
sen opetuksen oppilaiksi voitaisiin hyväksyä muitakin kuin englannin-
kielisen opinpolun käyneitä. Tavoitteena on varmistaa englanninkieli-
seen perusopetukseen pääsy myös niille englanninkielisestä opetuk-
sesta kiinnostuneille lapsille, joiden opetuskieli lähtömaassa on ollut 
muu kuin englanti. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestinnässä englannin kielen 
käyttöä on viime vuosina lisätty. Lisäksi kaikki keskeiset viestit käänne-
tään useille muille kielille (suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, somaliksi, vi-
roksi ja arabiaksi). Monikielistä viestintää ja ohjausta tukevat myös päi-
väkotien ja koulujen monikieliset ohjaajat, jotka tarjoavat ohjausta oppi-
laille ja huoltajille sekä tukevat koulun/päiväkodin ja kodin välistä yh-
teistyötä suomeksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi ja per-
siaksi. Englannin kieltä taitaville oppilaille ja vanhemmille saatavilla on 
myös englanninkielistä palveluneuvontaa ja ohjausta, jota tarjotaan 
mm. International House Helsingin kautta. International House Helsin-
gin neuvontapalvelu on suunnattu ensisijaisesti työn, yrittäjyyden tai 
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opiskelun perusteella Helsinkiin saapuville kansainvälisille osaajille se-
kä heidän mukanaan muuttaville perheenjäsenille.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla englannin kielen asemaa on pyritty 
viime vuosina vahvistamaan osana kaupungin englanninkielisten palve-
luiden kehittämisohjelman toimeenpanoa. Käytännössä englantia voi jo 
nykyisin käyttää asiointikielenä useimmissa toimialan palveluissa.

Nuorisopalveluissa varsinaista asiakaspalvelua ei ole, vaan toiminta on 
luonteeltaan ohjaavaa ja pedagogista. Henkilökunta käyttää suomen ja 
ruotsin kielten lisäksi englantia ja muita osaamiaan kieliä (esim. soma-
lia, venäjää ja arabiaa) nuorten kanssa työskennellessään. Englannin-
kielisten palveluiden kehittämisohjelman puitteissa lapsille ja nuorille on 
järjestetty mm. englanninkielisiä leirejä, retkiä ja tapahtumia sekä 
suunnattu rahoitusta Harrastamisen Suomen mallin mukaiseen eng-
lanninkieliseen harrastustoimintaan. 

Kaupungin tuottamista kulttuurisisällöistä huomattava osa on lähtökoh-
taisesti ei-kielisidonnaisia. Tämä koskee niin kaupunginorkesterin kon-
sertteja, HAMin näyttelyitä kuin kulttuuritalojen esityksiä. Savoy-
teatterissa on ollut ennen pandemiasulkuja englanninkielistä ohjelmaa 
viikoittain. Sisällöistä kertovat näyttelytekstit, ohjelmalehtiset, opastuk-
set jne. on tuotettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kulttuuripalvelu-
jen englanninkielistä palvelutarjontaa on viime vuosina lisätty mm. jär-
jestämällä lapsille eri taiteen lajien englanninkielisiä työpajoja, muska-
reita, taskareita (tanssillisia muskareita), lastenkonsertteja ja muita esi-
tyksiä. 

Kulttuuripalveluiden tavoin myös liikuntapalveluiden sisällöt ovat osin 
ei-kielisidonnaisia. Ohjatussa liikuntatoiminnassa asiakkaita palvellaan 
englannin kielellä niissä liikuntaryhmissä, joissa se on mahdollista. 
Osana englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman toteutusta 
lapsille ja nuorille on tuotettu ja tuotetaan ostopalveluna mm. ryhmä-
muotoisia englanninkielisiä tapahtumia, retkiä ja leirejä loma-aikoina 
sekä keväisin ja syksyisin ns. kurssimuotoista kausitoimintaa. 

Toimialan palveluita koskeva viestintä tapahtuu pääsääntöisesti suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
muilla yleisimmillä maahanmuuttajakielillä. Erityisesti englanninkielistä 
markkinointia on pyritty viime vuosina suunnitelmallisesti lisäämään 
palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuuteen on 
panostettu myös ottamalla käyttöön henkilöstölle suunnattu ohje erikie-
listen helsinkiläisten tavoittamiseksi sekä kehittämällä selkokielistä ja 
piktogrammiohjeistusta.
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Sosiaali- ja terveystoimialan palvelut

Sosiaali- ja terveystoimialalla tarjotaan jo tällä hetkellä varsin laajasti 
englanninkielistä palvelua. Toimiala pyrkii resursoimaan englantiin lä-
päisevänä periaatteena: kaikissa palveluissa pitäisi pystyä asioimaan 
englanniksi. Mikäli yhteistä kieltä asiakkaan kanssa ei ole, voidaan pal-
veluissa käyttää myös asioimistulkkeja. 

Toimialan sähköisessä asioinnissa käytettäviä välineitä ovat asiakas- ja 
potilastietojärjestelmä Apotti sekä Maisa-asiakasportaali, jossa asiakas 
voi valita asiointikieleksi suomen, ruotsin tai englannin. Sähköisen 
asioinnin Maisa-kanavassa asiakkaat voivat katsoa ja täydentää sosi-
aali- ja terveystietojaan, tarkastella tutkimus- ja laboratoriotuloksiaan, 
olla yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisiin viestipalve-
lun kautta, perua ja varata joitakin vastaanottoaikoja, pyytää reseptin 
uusimista tai antaa luvan puolesta asiointiin valitsemalleen henkilölle. 
Kaupunki tarjoaa helsinkiläisille mahdollisuuden käyttää terveydenhuol-
lossa myös Omaolon sähköisiä palveluja, jotka ovat saatavilla suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi. Omaolo-palvelun kautta asiakas voi tehdä 
verkossa oirearvion ja saada sen perusteella toimintaohjeet sekä tarvit-
taessa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen. 

Sosiaali- ja terveystoimen viestinnässä englannin kielen asemaa on 
viime vuosina vahvistettu osana kaupungin englanninkielisten palvelui-
den kehittämisohjelmaa. Keväästä 2022 alkaen toimialalla on työsken-
nellyt kokoaikainen englanninkielisen viestinnän asiantuntija, joka vas-
taa englanninkielisen viestinnän kehittämisestä ja koordinoinnista toi-
mialalla. Myös toimialan muu kielitarjonta on koronapandemian myötä 
laajentunut.

Kaupungin viestintä

Kaupungin englanninkielisessä viestinnässä on otettu vuoden 2019 jäl-
keen huomattavia harppauksia eteenpäin. Kaupunginkanslian viestin-
täosastolle on perustettu englanninkielisestä viestinnästä ja sen kehit-
tämisestä vastaavan viestintäasiantuntijan tehtävä, joka vakinaistettiin 
vuonna 2021. Asiantuntija tuottaa ja koordinoi osaston englanninkielis-
tä viestintää sekä johtaa kaupunkiyhteistä englanninkielisen viestinnän 
projektiryhmää, joka koordinoi ja kokoaa tietoa englanninkielisen vies-
tinnän kehittämisestä ja siihen liittyvistä tarpeista. Vuoden 2021 aikana 
projektiryhmä tuotti mm. kaupungin ensimmäiset ohjeet englanninkieli-
sen viestinnän ja sen laadun kehittämisen tueksi (English Style Guide 
ja Guidelines for adding English-language website content). 

Vieraskielisille suunnatun viestinnän toteutuksessa tärkeä rooli on 
myös kaupungin ylläpitämillä erikielisillä verkkosivustoilla. Englannin-
kielisille welcome.helsinki ja myhelsinki.fi -sivustoille on koottu vieras-
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kielisiä kiinnostavia työtä, opiskelua, asumista ja helsinkiläistä elämän-
tapaa koskevia sisältöjä. Lisäksi kaupunki ylläpitää ja kehittää 12-
kielistä InfoFinland-sivustoa sekä alueen kielikurssitarjonnasta kertovaa 
Finnishcourses.fi-sivustoa. InfoFinland sisältää tietoa mm. Suomeen 
muutosta, oleskeluluvista, kunnan ja valtion palveluista sekä yleisim-
mistä ongelmatilanteista. 

Kaupunki huomioi viestinnässään kielitarjonnan lisäksi selkeän yleiskie-
len käytön. Selkokieltä tarvitseville helsinkiläisille on myös olemassa 
omat selkosivut osoitteissa www.helsinginseutu.fi/selkokieli ja 
www.helsingforsregionen.fi/lattlast. Selkokeskus on myöntänyt sivustol-
le oikeuden käyttää selkotunnusta. Tunnus takaa sen, että kielen lisäk-
si verkkosivuston ulkoasu ja kuvat noudattavat selkokielen periaatteita. 
Kaupungin Hel.fi-sivustouudistuksen yhteydessä seudullinen sivusto 
tullaan siirtämään osaksi Hel.fi:tä. Samalla osoite muuttuu ja sisältö 
uudistetaan koskemaan vain Helsingin kaupungin palveluita.

Päätösehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet kaupunginkanslian 
elinkeino-osaston lisäksi viestintäosasto, kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoi-
miala.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.02.2022 Alametsä Alviina Monikielinen Helsinki: eng-
lannin kielellä pärjäämistä on helpotettava Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 627

HEL 2022-001521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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12.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi
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§ 241
Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnonvaraisten eläinten autta-
mista jatkettava

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Elina Kauppila ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että eläinpelastusyksikön kaventaessa toimintaansa eläinpelas-
tustoiminta turvataan esimerkiksi niin, että Korkeasaaren resursseja 
kasvatetaan kohdennetusti, jotta se voi asiantuntijatahona tarjota neu-
vontaa puhelimitse ja pyytää kuljetusapua eläinpelastusyksiköltä. 

Kaupunkiympäristölautakunta ja pelastuslautakunta kannattavat neu-
vontapalvelun tuottamista Korkeasaaren eläintarhassa, jonka asiantun-
temus luonnonvaraisten eläinten hoidon arvioinnista ja tarjoamisesta 
on huippuluokkaa. Lisäksi pelastuslaitos on edelleen valmis tukemaan 
Korkeasaarta luonnonvaraisten eläinten käytännön pelastustyössä ja 
hoitoon kuljettamisessa sitä erikseen pyydettäessä. 

Korkeasaaren eläintarha vastaa jo nyt luonnonvaraisten eläinten hoitoa 
koskeviin kysymyksiin. Nykyisillä resursseillaan sillä ei ole kuitenkaan 
mahdollista vastata päivystysluontoisesti, sillä työntekijöiden aika me-
nee päivisinkin ensisijaisesti eläinten hoitoon. Korkeasaari voisi kuiten-
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kin ottaa vastuulleen laajemman puhelinpalvelun, mikäli saisi toimin-
taan resursseja. 

Ympäristöministeriö rahoittaa jonkin verran luonnonvaraisten eläinten 
hoitoa, mutta tämä rahoitus ei kata puoliakaan toiminnan käyttökustan-
nuksista.

Korkeasaari kannattaa puhelinpalvelun laajentamista Korkeasaaressa. 
Se voi ottaa nykyistä suuremman vastuun luonnonvaraisten eläinten 
asiantuntijatahona, mikäli toiminta saisi resursointia. Talousarviopro-
sessin yhteydessä tulee selvittää mahdollisuus tarvittavan resurssin va-
raamiseksi. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan 
ja Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunnot. Vastaus on lausuntojen 
mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 616

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 221

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteessa esitettyä eläinpelas-
tustoiminnan järjestelyä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala katsoo 
esityksen olevan parannus nykytilanteeseen ja toteaa seuraavaa:

Helsingin eläinpelastusyksikön toiminnan kaventaminen siten, että pu-
helinneuvonta ja eläinten auttaminen muusta syystä kuin ihmiselle ai-
heutuvasta haitasta, saa aikaan heijastevaikutuksia useille Helsingin 
kaupungin alueella toimiville tahoille. 

Pelastuslaitoksen neuvontapuhelimen lakkauttamisen takia yhteydeno-
tot tulevat hajautumaan Helsingin kaupungin eri tahoille ja toimijoille, 
kuten kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluihin ja yleiset alu-
eet -palveluun, Korkeasaaren eläintarhaan, yliopistollisen eläinsairaa-
lan jo ennestään ruuhkautuneeseen päivystykseen joka on Helsingin 
kaupungin ostopalvelu ja rakentamispalveluliikelaitokseen (STARA). 
Lisäksi yhteydenotot tulevat siirtymään suurelta osin hätäkeskukseen 
aiheuttaen turhaa kuormitusta ja pahimmillaan hidastaen hätätilassa 
olevien ihmisten avun saantia. 

Helsingin kaupungin asukkailla on matala kynnys etsiä apua hädässä 
oleville luonnonvaraisille eläimille. Yhdestä hädässä olevasta eläimestä 
kaupunkialueella tulee viranomaisille kaupunkilaisilta käytännössä aina 
useita, toisistaan riippumattomia yhteydenottoja. Yhteydenotot ilman 
keskitettyä neuvontaa jakautuvat useiden, kuten edellä mainittujen ta-
hojen kesken, lisäten neuvonnan aiheuttamaa kuormitusta huomatta-
vasti. Edellä mainittujen tahojen asiantuntemus ja resurssit eivät myös-
kään ole riittävät vastaamaan kaupunkilaisten tarpeeseen neuvoista ja 
johtaa väistämättä epäselvyyksiin toimintatavoissa ja ristiriitoihin neu-
vonnan sisällössä.
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Korkeasaaren villieläinsairaalaan saapuu vuosittain noin 1500 eläintä, 
joista noin 40 % pelastuslaitoksen tuomina. Oletettavasti suurimmasta 
osasta villieläinsairaalaan pelastuslaitoksen toimittamista eläimistä on 
ilmoitettu pelastuslaitokselle nyt lakkautettavan neuvontapuhelimen 
kautta. Näin ollen muut puheluita vastaanottavat tahot ohjaisivat ison 
osan puheluista, edellä esitettyihin tilastoihin perustuen arviolta 500 
puhelua, joka tapauksessa Korkeasaareen. 

Korkeasaaren villieläinsairaalan asiantuntemus luonnonvaraisten eläin-
ten hoidon arvioinnissa ja tarjoamisessa on huippuluokkaa. Muilla ta-
hoilla vastaavaa asiantuntemusta ei ole. Tämä koskee myös lajimääri-
tystä, joka voi erityisesti lintujen osalta olla haastavaa ja olla ratkaiseva 
seikka toimintaohjeita annettaessa ja hoidon tarvetta arvioitaessa. La-
jimääritys on erityisen tärkeää uhanalaisten lajien kohdalla. Myös ihmi-
siin kohdistuvan tautiriskin arvioiminen vaatii usein lajimäärityksen.

Keskitetyn neuvonnan puuttuminen tulee aiheuttamaan sekaannusta ja 
epätietoisuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Tavoitteena tulisi olla 
suoraviivainen, tehokas ja sujuva prosessi, jossa kaupunkilainen saa 
selkeät ja yksiselitteiset ohjeet eläimen auttamiseksi kuitenkaan kuor-
mittamatta neuvovia tahoja. Eläimen auttamisen hidastuminen tehok-
kaan neuvontapolun puutteessa ei ole suotavaa ja aiheuttaa eläinsuo-
jelulain (247/1996) vastaisesti eläimelle turhaa kipua, kärsimystä ja 
tuskaa.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarvioprosessissa tulee löy-
tää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi erityisesti Korkeasaa-
ren osalta.

Käsittely

05.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarviopro-
sessissa tulee löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi eri-
tyisesti Korkeasaaren osalta.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kirsi-Marja Swan, valvontaeläinlääkäri, puhelin: 310 32025
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kirsi-marja.swan(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.03.2022 § 22

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastuslaitoksen kokemuksen perusteella asiakkailla on tarve luon-
nonvaraisten eläinten auttamista koskevaan neuvontapalveluun, tarve 
keskittyy kevät- ja kesäkausille, jolloin kaupunkiympäristössä sekä -
puistoissa ja -metsissä on huomattavan paljon luonnonvaraisia eläimiä 
ja niistä tehdään jatkuvasti havaintoja. Pelastuslaitoksen näkemys on, 
että edellä mainittu neuvonta olisi järjestettävä siten, että palvelun tuot-
tavat villieläinten hoitoon koulutetut asiantuntijat. 

Helsingissä toimiva Korkeasaaren eläintarha olisi oikea organisaatio 
neuvontapalvelun tuottamiseen, pelastuslaitos kannattaa esitystä Kor-
keasaaren resurssien lisäämisestä tämän asiakaspalvelun tuottami-
seksi. Pelastuslaitos on edelleen valmis tukemaan Korkeasaarta luon-
nonvaraisten eläinten käytännön pelastustyössä ja hoitoon kuljettami-
sessa sitä erikseen pyydettäessä. 

Aloitteen taustalla on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen päätös 
kehittää toimintaansa mm. keskittämällä eläinpelastusyksikön resurssit 
lakisääteisiin pelastustehtäviin. Tämä tarkoittaa pelastuslaitoksen 
asiakkaille aiemmin tarjotun, eläinten pelastamiseen liittyvän puhelin-
neuvonnan lakkauttamista ja pelastustoiminnan kohdentamista lem-
mikki – ja talouseläimiin. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Ville Estlander, apulaispalopäällikkö, puhelin: 310 30062

ville.estlander(a)hel.fi
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§ 242
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite yksityisten ilotulitteiden 
kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella

HEL 2022-003299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katso aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laa-
jentaa omien ilotulitteiden kieltoaluetta Helsingissä uudenvuode-
nyönä. (Sirpa Asko-Seljavaara)

Käsittely

Toivomusponnet

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti valtuutettu Mari Rantasen 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta laa-
jentaa omien ilotulitteiden kieltoaluetta Helsingissä uudenvuode-
nyönä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen

3 äänestys

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 68
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hagman, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Arja Karhu-
vaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia 
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Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindg-
ren, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuo-
mas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Suvi 
Pulkkinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Fatim Diarra, Dani Niskanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Seida 
Sohrabi

Tyhjä: 12
Nora Grotenfelt, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Otso Kive-
käs, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Hannu Oskala, 
Tom Packalén, Mika Raatikainen, Ilkka Taipale

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 14 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että yksityiset ilotulitteet kielletään Helsingin kantakau-
pungin alueella ja asiasta informoidaan asukkaita.

Pelastuslaitos pelastusviranomaisena valvoo vaarallisten kemikaalien 
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mu-
kaan ilotulitteiden käyttöä sekä niiden myyntiä ja varastointia. Pelastus-
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laitos voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastus-
toimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle 
viimeistään viisi vuorokautta ennen käyttöä. Ilmoituksen pohjalta arvioi-
daan, voidaanko ilotulitteita käyttää aiotussa paikassa aiheuttamatta 
henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Keskeisimpiä arvioitavia seik-
koja ovat tuotteiden suojaetäisyyksien täyttyminen sekä käytön turvalli-
suusjärjestelyjen, kuten alkusammutuskaluston riittävyys. Ilmoituksen 
liitteeksi edellytetään pääsääntöisesti myös maanomistajan lupaa, jos 
ilotulitteita käytetään muulla kuin omalla maalla, sillä ilotulitteiden käy-
tön katsotaan yleensä olevan pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaista 
avotulen käyttöä, joka edellyttää maanomistajan lupaa.

Mikäli pelastusviranomainen ei ole paikallisesti muuta määrännyt, voi-
daan ilotulitteita kuitenkin käyttää ilmoittamatta 31.12. klo 18.00–1.1. 
klo 02.00 välisenä aikana. Helsingissä pelastuslaitos on kieltänyt ilotu-
litteiden käytön tietyillä alueilla uutenavuotena. Kiellot ovat voimassa 
toistaiseksi eivätkä ne koske ilotulitusnäytöksiä.

Kieltoalueiden määrittäminen perustuu riskiarvioon, jossa huomioidaan 
mm. tapahtuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet, aluei-
den erityispiirteet, olemassa olevien rakennusten läheisyydet sekä 
saadut palautteet. Pelastusviranomainen päivittää riskiarviota säännöl-
lisesti ja tekee tarvittaessa kieltoalueisiin muutoksia. Edellisen kerran 
kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 2020. Ilotulitteiden käytön 
kieltojen tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää 
onnettomuuksia sekä ehkäistä ja torjua ilotulitteiden käytöstä aiheutu-
via henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Kantakaupungin alueella ilotulitteiden käyttö on uutenavuotena kiellet-
tyä ydinkeskustan alueella sekä esimerkiksi Kaisaniemen, Kaivopuiston 
ja Sinebrychoffin puistoalueilla. Näillä alueilla ilotulitteiden käytön on 
katsottu voivan aiheuttaa erityistä vaaraa, sillä tiiviillä kaupunkialueella 
ja näille alueille tyypillisesti kokoontuvan ihmisjoukon vuoksi tuotteiden 
vaatimien suojaetäisyyksien toteutuminen on vaikeaa.

Pelastusviranomainen ei voi kategorisesti kieltää ilotulitteiden käyttöä 
koko alueellaan, sillä kielto on mahdollinen ainoastaan paikoissa, joissa 
ilotulitteiden käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Pelas-
tuslaitoksen arvion mukaan Helsingin kaupungissa, myös kantakau-
pungissa, on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvalli-
sesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liitty-
vät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että 
ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudat-
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taen. Ilotulitteiden käyttö edellyttää käyttäjältään arviota edellytysten 
täyttymisestä ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitteita voi käyttää.

Asiasta on saatu pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on pelastuslau-
takunnan lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 615

HEL 2022-003299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 17.05.2022 § 33

HEL 2022-003299 T 00 00 03
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden käyttöä sekä niiden myyntiä 
ja varastointia kaupan yhteydessä pelastus- ja kemikaalilainsäädännön 
perusteella. Meluhaitan osalta vastuuviranomainen on kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo Suo-
messa markkinoilla olevien ilotulitteiden vaatimustenmukaisuutta ja 
toimii viranomaisena ilotulitteiden vaarallisuusluokitusten hyväksynnäs-
sä ja maahantuonnissa.

Ilotulitteiden käyttöä ja niiden valvontaa koskevat säännökset esitetään 
laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 10. luku) sekä Valtioneuvoston 
asetuksessa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 
(819/2015 13. luku). Ilotulitteita tulee aina käyttää niin, että niiden käy-
töstä ei aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita 
käytettäessä on suojalasien käyttö pakollista paitsi, jos käytetään ai-
noastaan luokan F1 ilotulitteita, kuten tähtisadetikkuja tai papatteja. 
(Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91 §; VNA 819/2015 64 §.)

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle 
viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Mikäli pe-
lastusviranomainen ei ole paikallisesti muuta määrännyt, voidaan uute-
navuotena ilotulitteita käyttää 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00 ilman 
pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. (Kemikaaliturvallisuuslaki 
390/2005 91 §; VNA 819/2015 63 §.) Käytöstä tehtyä ilmoitusta käsitel-
lessään pelastusviranomainen arvioi, voidaanko ilotulitteita käyttää aio-
tussa paikassa aiheuttamatta henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. 
Keskeisimpiä arvioitavia seikkoja ovat tuotteiden suojaetäisyyksien 
täyttyminen sekä käytön turvallisuusjärjestelyjen, kuten alkusammutus-
kaluston riittävyys. Ilmoituksen liitteeksi edellytetään pääsääntöisesti 
myös maanomistajan lupa, jos ilotulitteita käytetään muulla kuin omalla 
maalla, sillä ilotulitteiden käytön katsotaan yleensä olevan pelastuslain 
(379/2011) 6 §:n mukaista avotulen käyttöä, joka vaatii aina maanomis-
tajan luvan. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella 
asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai 
kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa (Kemikaa-
liturvallisuuslaki 390/2005 91 §).

Pelastusviranomainen voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista 
johtuen ilotulitteiden käyttöä koskevia yleisiä määräyksiä. Pelastusvi-
ranomainen voi alueellansa sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa 
ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tai 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 90 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
05.10.2022

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

kieltää ilotulitteiden käytön sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan 
katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 
92 §). Helsingissä pelastusviranomainen ei ole sallinut ilotulitteiden 
käyttöä ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tietyillä alueilla 
eikä myöskään uudenvuoden lisäksi muuna tiettynä aikana. Näin ollen 
muusta, kuin uudenvuoden ilotulitteiden yksityisestä käytöstä, tulee pe-
lastusviranomaiselle tehdä ilmoitus. Nämä ilmoitukset pelastusviran-
omainen arvioi tapauskohtaisesti yllä esitettyjen arviointiperiaatteiden 
mukaisesti.

Helsingissä pelastusviranomainen on kieltänyt ilotulitteiden käytön tie-
tyillä alueilla uutenavuotena. Päätös on saatavilla osoitteessa 
https://hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/asiakirja?year=
2022&ls=11&doc=Kymp_2020-12-28_37_Pk&vdoc=U111410VH1. 
Kieltoalueet ovat voimassa toistaiseksi ja ne eivät koske ilotulitusnäy-
töksiä. Kieltoalueiden määrittäminen perustuu pelastusviranomaisen 
riskiarvioon, jossa huomioidaan mm. tapahtuneet onnettomuudet ja 
vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien 
rakennusten läheisyydet sekä saadut palautteet. Pelastusviranomainen 
päivittää riskiarviota säännöllisesti ja tekee kieltoalueisiin muutoksia 
tarvittaessa. Edellisen kerran kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 
2020. Ilotulitteiden käytön kieltojen tavoitteena on parantaa ihmisten 
turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä yhtä lailla ehkäistä ja 
torjua ilotulitteiden käytöstä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omai-
suusvahinkoja. Kantakaupungin alueella ilotulitteiden käyttö on uutena-
vuotena kiellettyä ydinkeskustan alueella sekä esimerkiksi Kaisanie-
men, Kaivopuiston ja Sinebrychoffin puistoalueilla. Näillä alueilla ilotulit-
teiden käytön on katsottu voivan aiheuttaa erityistä vaaraa, sillä tiiviillä 
kaupunkialueella ja näille alueille tyypillisesti kokoontuvan ihmisjoukon 
vuoksi tuotteiden vaatimien suojaetäisyyksien toteutuminen on vaikeaa.

Pelastusviranomainen ei voi kategorisesti kieltää ilotulitteiden käyttöä 
koko alueellaan, sillä kielto on mahdollinen ainoastaan paikoissa, joissa 
ilotulitteiden käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Pelas-
tuslaitoksen arvion mukaan Helsingin kaupungissa, myös kantakau-
pungissa, on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvalli-
sesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liitty-
vät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että 
ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudat-
taen. Näin ollen ilotulitteiden käyttö vaatii käyttäjältään aina arvion edel-
lytysten täyttymisestä ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitteita voi 
käyttää.

Ilotulitteiden yksityisen käytön lisäksi ilotulitteita voidaan käyttää ilotuli-
tusnäytöksissä. Ilotulitusnäytöksellä tarkoitetaan tapahtumaa tai tapah-
tuman osaa, jonka järjestää Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston) 
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hyväksymä näytöstoimija. Ilotulitusnäytöksestä tehdään ilmoitus poliisil-
le, joka kuulee ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. (Kemikaali-
turvallisuuslaki 390/2005 94 ja 97 §; VNA 819/2015 61 §.) Lausunnon 
antamisen yhteydessä pelastusviranomainen arvioi mm. riittävien suo-
jaetäisyyksien täyttymistä aiotulla paikalla sekä ilotulitusnäytöksen jär-
jestäjän varautumista palovartiointiin ja alkusammuttamiseen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Heidi Partanen, palotarkastaja, puhelin: 31031362

heidi.partanen(a)hel.fi
Pekka Itkonen, riskienhallintapäällikkö, puhelin: 310 30037

pekka.itkonen(a)hel.fi
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§ 243
Valtuutettu Elina Kauppilan aloite rollaattorin kanssa matkustami-
nen maksuttomaksi

HEL 2022-004009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti, että asia palautetaan kaupunginhalli-
tukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että rollaattorin kanssa mat-
kustavat saavat matkustaa maksutta.

Valtuutettu Mika Ebelingin palautusehdotusta ei kannatettu, joten se 
raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 27.5.2022
3 Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto
4 Vammaisneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Elina Kauppila ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsinki selkiyttää rollaattorin kanssa matkustavien asemaa 
tekemällä maksuttomuuslinjauksen heidän kohdallaan. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kun-
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nassa. HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen 
taksa- ja lippujärjestelmän ja päättää lippulajeista, alennusryhmistä ja 
lippujen hinnoista.

HSL:n mukaan nykyisen tariffijärjestelmän ja ohjeistuksen puitteissa ei 
ole perusteita laajentaa maksuttomuutta rollaattoria käyttäviin asiakkai-
siin. Lipunmyyntiä kehitetään lippujen hankinnan helpottamiseksi.  

Keväällä 2019 käyttöön otetun uudistetun tariffijärjestelmän valmiste-
lussa HSL pyrki yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toi-
mivaan lippujärjestelmään. Tämä tavoite koski myös erityisryhmiä ja 
näiden ryhmien alennuksien ja maksuttomuuden perusteita. Mikäli jär-
jestelmään haluttaisiin kuntakohtaisia poikkeuksia, tulisi muutoksista 
sopia HSL:n ja sen jäsenkuntien yhteisellä päätöksellä.

Liikuntarajoitteiset ja kansaneläkettä tai takuueläkettä saavat lippuja 
alennuksella (-50 %). Kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat myös hankkia 
kausilipun alennettuun hintaan (-45 %). Maksuttoman joukkoliikenteen 
laajentaminen koskemaan yhtä uutta erityisryhmää johtaisi lipputulojen 
pienenemiseen. Tästä seuraava alijäämä jouduttaisiin kattamaan li-
säämällä jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nosta-
malla muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tar-
jontaa.

HSL:n matkaehtojen mukaan rollaattorilla kulkevat voivat mennä bus-
siin keskiovesta, eikä matkakorttia tai HSL-sovelluksen lippunäyttöä 
tarvitse näyttää kortinlukijalle tai kuljettajalle. Jos rollaattorilla kulkevan 
matkustajan ei ole ollut mahdollista hankkia lippua, ei tarkastustilan-
teessa peritä tarkastusmaksua, vaan tarkastaja auttaa lipun hankin-
nassa. Suurin osa matkustaa etukäteen ostetulla lipulla tai kulkuneuvon 
keskisillalla olevista kortinlukijoista hankitulla lipuilla. HSL-sovelluksesta 
myytävien lippujen osuus oli vuonna 2021 jo lähes 57 % lipputuloista, 
ja se kasvaa koko ajan. Lisäksi lippujärjestelmien uudistusten myötä 
kuljettajan lipunmyynti on lopetettu. Lähes 70 % HSL:n matkoista teh-
dään avorahastuksen piirissä olevissa liikennemuodoissa, joissa kortin-
lukijat löytyvät myös keskiovilta (juna, metro, raitiovaunu, runkolinja-
bussit). Näin ollen turvallisuuteen liittyvää perustetta maksuttomuuteen 
ei synny. 

Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että maksuttomuuden laajentami-
nen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille olisi asiakkaiden näkö-
kulmasta nykyistä liikennevälinekohtaista järjestelyä selkeämpi ratkai-
su. Kaupunginhallitus esittää, että pidemmällä aikavälillä lippujärjestel-
män seuraavan päivittämisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta laa-
jentaa maksuttomuutta rollaattorin kanssa liikkuville.
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, HSL:n, vanhusneu-
voston ja vammaisneuvoston lausunnot. Vastaus on kaupunkiympäris-
tölautakunnan ja HSL:n lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 27.5.2022
3 Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto
4 Vammaisneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 650

HEL 2022-004009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: "Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että maksuttomuu-
den laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille olisi 
asiakkaiden näkökulmasta nykyistä liikennevälinekohtaista järjestelyä 
selkeämpi ratkaisu. Kaupunginhallitus esittää, että pidemmällä aikavä-
lillä lippujärjestelmän seuraavan päivittämisen yhteydessä tutkitaan 
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mahdollisuutta laajentaa maksuttomuutta rollaattorin kanssa liikkuville." 
Sijoitetaan päätöstekstin loppuun.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sari Sarko-
maa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Reetta Van-
hanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 8 - 7. 

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 410

HEL 2022-004009 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kun-
nassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatetta-
van joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, 
alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Keväällä 2019 käyttöön otetun uudistetun tariffijärjestelmän valmiste-
lussa HSL pyrki yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla toi-
mivaan lippujärjestelmään. Tämä tavoite koski myös erityisryhmiä ja 
näiden ryhmien alennuksien ja maksuttomuuden perusteita. Mikäli jär-
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jestelmään haluttaisiin kuntakohtaisia poikkeuksia, tulisi muutoksista 
sopia HSL:n ja sen jäsenkuntien yhteisellä päätöksellä.

Tariffijärjestelmän valmistelu tapahtui useassa vaiheessa yhteistyössä 
kuntien kanssa. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon 
erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa 
vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautetta-
vaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksut-
tomuuteen. 

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät 
ennallaan lippujärjestelmän uudistuksessa vuonna 2019. Kuten aloit-
teen tekijät aloitteessaan tuovat esille, bussissa rollaattorin kanssa liik-
kuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin 
kausilippua kortinlukijalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan 
ei ole ollut mahdollista hankkia lippua, ei tarkastustilanteessa peritä 
tarkastusmaksua, vaan tarkastaja auttaa lipun hankinnassa. Koronan 
myötä kuljettajien suorittama lipunmyynti liikennevälineissä on lopetet-
tu. Tähän liittyvästä kokeilusta jäi pysyvä ratkaisu.

Tällä hetkellä lähes 70 % HSL:n joukkoliikennematkoista tehdään avo-
rahastuksen piirissä olevissa liikennemuodoissa (juna, metro, raitio-
vaunu, runkolinjojen bussit). Näissä liikennevälineissä kortinlukijat löy-
tyvät myös keskiovilta, jolloin turvallisuuteen liittyvää perustetta mak-
suttomuuteen ei synny.

HSL liikenteeseen saa lippuja alennettuun hintaan, jos on liikuntarajoit-
teinen tai eläkeläinen, joka saa kansaneläkettä tai takuueläkettä (-50 
%). Kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat myös hankkia kausilipun alennet-
tuun hintaan (-45 %). Maksuttoman joukkoliikenteen laajentaminen 
koskemaan yhtä uutta erityisryhmää johtaisi lipputulojen pienenemi-
seen. Tästä seuraava alijäämä jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jä-
senkuntien verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden 
matkustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n nykyisiä ta-
riffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksuttomuutta 
rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin. Lipunmyyntiä tullaan jatkossakin ke-
hittämään niin, että lippujen hankinta on entistä helpompaa.

Käsittely

16.08.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Korvataan lausunnon viimeisen kappaleen ensimmäinen 
virke: "Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n ny-
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kyisiä tariffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksut-
tomuutta rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin" seuraavasti: "Maksutto-
muuden laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille olisi 
kuitenkin asiakkaiden näkökulmasta nykyistä liikennevälinekohtaista 
järjestelyä selkeämpi ratkaisu. Kaupunkiympäristölautakunta esittää, 
että pidemmällä aikavälillä lippujärjestelmän seuraavan päivittämisen 
yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta laajentaa maksuttomuutta rollaat-
torin kanssa liikkuville".

Kannattaja: Tuomas Nevanlinna

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otso Kive-
käs, Otto Meri, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlin-
na, Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 8 - 5.

09.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 244
Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite peruskoulujen iltapäivän välipa-
lasta

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nora Grotenfelt ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tarjoaa maksuttoman iltapäivän välipalan niille pe-
rusopetuksen oppilaille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme 
tuntia.

Kouluruokailun suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset ravitsemus- ja 
ruokailusuositukset. Ne suosittelevat tarjoamaan oppilaille ravitsevan ja 
maksuttoman välipalan, jos oppitunnit jatkuvat pidempään kuin kolme 
tuntia lounaan jälkeen. Säännöllisten aterioiden merkitys oppilaiden 
jaksamiseen on Helsingissäkin tunnistettu, mutta välipalatarjoilun jär-
jestämiseen ei tällä hetkellä ole varattu määrärahaa. 

Peruskoulujen lounasaika on yleensä klo 10.30−12.30, osassa kouluis-
ta tarvittaessa klo 10.15−13. Iltapäivätoimintaan osallistuville ensim-
mäisen ja toisen luokan oppilaille tarjotaan toimintamaksuun sisältyvä 
välipala. Osassa kouluista järjestetään lisäksi maksullista välipalamyyn-
tiä iltapäivisin.
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Kaupungin omissa peruskouluissa on vuonna 2022 noin 46 000 lasta. 
Peruskoulujen ruokapalveluiden hankintaan on varattu määrärahat vain 
nykyisen palvelutason turvaamiseen. Maksuttoman välipalan tarjoami-
sesta aiheutuvat lisäkustannukset muodostuisivat sekä ateriakustan-
nuksista että välipalan tarjoiluun ja valvontaan tarvittavasta henkilöstös-
tä. 

Jos maksuton välipala tarjottaisiin niille oppilaille, joiden koulupäivä jat-
kuu yli kolme tuntia lounaan jälkeen, lisäkustannusten arvioidaan ole-
van noin 4 600 000 euroa vuodessa. Jos välipala tarjottaisiin Harras-
tamisen Suomen malliin kuuluviin harrastuksiin osallistuville 3.−9.-
luokkalaisille, kustannukset olisivat noin 500 000 euroa vuodessa. Jos 
maksuton välipala tarjottaisiin joka päivä kaikille perusopetuksen oppi-
laille, kustannukset olisivat noin 9 900 000 euroa vuodessa.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan todennut, et-
tä mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päättäisi tilata välipalat 
Palvelukeskus Helsingiltä, sillä on edellytykset tuottaa palvelu nykyisen 
iltapäivätoiminnan välipalalistan ja hinnaston mukaisesti.

Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole kaupunginhallituksen mukaan 
mahdollista laajentaa välipalatarjontaa kouluissa.

Vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja palvelukeskusliikelai-
toksen johtokunnan lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 655

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Lause ”Kaupunginhallitus ei puolla mak-
suttoman välipalatarjoilun aloittamista” muutetaan muotoon: ”Tässä ta-
loudellisessa tilanteessa ei ole kaupunginhallituksen mukaan mahdol-
lista laajentaa välipalatarjontaa kouluissa”.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Silja Borgarsdóttir Sandelinin 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 142

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
liitteenä olevasta Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta. Aloitteessa eh-
dotetaan maksuttoman välipalan tarjoamista peruskouluissa, niille oppi-
laille joiden oppitunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia.

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus 
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Peruso-
petuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin laki-
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sääteinen maksuton lounasateria. Noin puolen tunnin lounasaika kou-
luissa on yleensä klo 10.30-12.30, tarvittaessa 10.15-13.00. Iltapäivä-
toimintaan osallistuville 1-2 luokkalaisille tarjotaan toimintamaksuun si-
sältyvä välipala. Osa kouluista järjestää oppilaille myös maksullista vä-
lipalamyyntiä iltapäivisin oppilaiden tarpeen mukaan.

Kouluruokailusuosituksissa suositellaan tarjottavan mahdollisuus ravit-
sevaan maksuttomaan välipalaan, jos koulun oppitunnit jatkuvat pitem-
pään kuin kolme tuntia lounaan jälkeen. Säännöllinen ruokarytmi ja ra-
vitsevat ateriat vaikuttavat vireystilaan positiivisesti ja edistävät oppi-
mista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä 
vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja 
sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tarjota lapselle mieluinen 
ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastuksia tarjotaan 
jokaisella koululla 3.–9.-luokkalaisille. Harrastukset ovat koulupäivän 
jälkeen ennen klo 17. Harrastuksia on tarjolla yhteensä 144 alakoululla 
tai yläkoululla. Koululla voi olla erilaisia harrastuksia yhtenä tai useana 
päivänä viikossa ja niiden kesto vaihtelee ryhmien välillä 1-4 tuntiin. 
Ryhmäkoko on 15 oppilasta mutta osallistujamäärä vaihtelee paljon 
kouluittain. Harrastustoiminnan järjestämisestä vastaa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala.

Välipala tulisi järjestää koululla ennen harrastuksen alkua ja oppilaan 
koulupäivästä riippuu kuinka pitkä tauko oppituntien ja harrastuksen vä-
liin jää. Välipala tulisi tarjoilla koulupäivän lopussa ennen harrastustoi-
mintaan siirtymistä. Tarjoilun järjestäminen vaatisi kouluilta välipalatar-
joilun organisoinnin koulupäivään ja henkilöstöresurssin lisäämisen 
ruokailutilanteen valvontaan. Koulunkäyntiavustajien käyttämisestä val-
vontaan aiheutuu lisäkustannuksia ja se tulee huomioida työvuoro-
suunnittelussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2022 
noin 46 000 lasta. Talousarviossa peruskoulujen ruokapalveluiden 
hankintaan on varattu rahaa vain nykyisen palvelutason turvaamiseen, 
eikä maksuttoman välipalatarjonnan kustannukset sisälly nykyiseen 
budjettiin. Lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja val-
vontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustannus-
ten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Välipalatarjoilu edellyttäisi 
arviolta seuraavia korotuksia kokonaismenoissa:

 Välipala harrastuksiin osallistuville 3-9. luokkalaisille noin 327 000 
euroa/vuosi ja valvonta noin 172 000 euroa/vuosi.
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 Välipala oppilaille joiden koulupäivä jatkuu yli 3 tuntia lounaan jäl-
keen noin 4 331 000 euroa/vuosi ja valvonta noin 268 000 eu-
roa/vuosi.

 Välipalan tarjoaminen joka päivä kaikille joka koulussa noin 9 282 
000 euroa/vuosi ja valvonta noin 575 000 euroa/vuosi.

Säännöllisten aterioiden merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistet-
tu. Talousarviossa ei ole varattu määrärahoja välipalatarjoilun järjestä-
miseen. Kouluissa voidaan tarjota maksullista välipalaa, jos oppilaan 
koulupäivä kestää ravitsemussuositusten mukaisesti lounaan jälkeen 
yli 3 tuntia tai oppilas osallistuu harrastustoimintaan.

Lautakunta pyytää selvitettävän, missä määrin ja minkä takia ravitse-
mus- ja ruokailusuosituksia ei noudateta Helsingin kouluissa.

Käsittely

14.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nora Grotenfelt: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pyytää selvi-
tettävän, missä määrin ja minkä takia ravitsemus- ja ruokailusuosituk-
sia ei noudateta Helsingin kouluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nora Grotenfeltin vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

31.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 20

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä iltapäivän välipaloja oppilaille, on Palvelukeskuksella edellytykset 
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tuottaa ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa nykyisen iltapäiväker-
hojen välipalalistan ja hinnaston mukaisesti. Hinnastoa tarkennetaan 
tarvittaessa, mikäli annoskoko muuttuu suuremmaksi.

Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollista-
vat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 245
Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite maahanmuuttajien integraatios-
ta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nora Grotenfelt ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ope-
tuksessa kehitetään maahanmuuttajille tarkoitettuja integraatiopalvelu-
ja, ja että erityisesti Ukrainasta tulleita lapsia integroidaan aktiivisesti 
myös ruotsinkielisiin palveluihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus on edellisen valtuustokauden aikana kehittänyt aktiivisesti ruot-
sinkielistä kotoutumista Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen 
kehittämissuunnitelman (Make-ohjelma) 2018–2021 kautta. Työ oli osa 
Helsingin kaupunkistrategiaa ja kotouttamisohjelmaa. 

Toimialalla on luotu ruotsinkielinen kotoutumispolku, lisätty ruotsi toise-
na kielenä -opetuksen resursseja sekä valmistavaa opetusta ja otettu 
käyttöön monikielisten ohjaajien malli varhaiskasvatuksessa, perusope-
tuksessa ja lukioissa. Toimialalla on kehitetty monikielisiä materiaaleja, 
jotka tukevat maahan vasta saapuneita perheitä kotoutumisessa ruot-
sinkielisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Samalla on varmistettu, että Uk-
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rainasta saapuneille on saatavilla tietoa kaupungin varhaiskasvatus- ja 
opetuspalveluista kaksikielisenä, ja että suomen- ja ruotsinkielinen ko-
toutuminen esitetään yhdenvertaisina vaihtoehtoina.

Aikuisten ja Arbiksessa tapahtuvan kotoutumisen osalta aloitetaan 
ruotsin alkeiskursseja 3–4 kertaa lukuvuodessa. Maahan saapuneille 
järjestetään kotoutumiskursseja, jotka sisältävät myös opintoihin ja työ-
hön ohjaamista ja verkostojen rakentamista ruotsinkielisen väestön 
keskuudessa.

Vuonna 2021 päättyneen Make-ohjelman jälkeen ruotsinkielisen palve-
lukokonaisuuden kotouttamistyö jatkuu muun muassa vahvistamalla 
pedagogiikan antirasistisia toimintatapoja ja kehittämällä edelleen mo-
nikielisen ohjauksen mallia. Tietoa ja osaamista ruotsinkielisen kotou-
tumisen mahdollisuuksista tulee levittää laajasti kaupungin omiin palve-
luihin ja valtion viranomaistoimintaan. Ruotsinkielisen kotoutumispolun 
näkyvyyttä voidaan lisätä myös yhteistyössä kolmannen sektorin toimi-
joiden kanssa.

Kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikössä on aloittanut 
keväällä 2022 vakituinen suunnittelija, joka vastaa ruotsinkielisen ko-
toutumispolun kehittämisestä kaupunkitasoisesti.

Vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 624
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HEL 2022-004677 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 120

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Nora Grotenfeltin aloitteesta:  

Helsingin kaupunginvaltuuston esityksessä ruotsinkielisestä kotoutumi-
sesta nostetaan esiin, että harvat lapset kotoutuvat Helsingissä ruotsik-
si, mikä vaikuttaa negatiivisesti palveluiden laatuun ja vaikeuttaa palve-
luiden kehittämistä. Alla avataan, miten ruotsinkielistä kotoutumista on 
kehitetty ja mitä vielä tarvitaan ruotsinkielisen kotoutumisen edistämi-
seksi. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus on viimeisimmän valtuustokauden aikana kehittänyt aktiivisesti 
ruotsinkielistä kotoutumista Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulu-
tuksen kehittämissuunnitelman (Make-ohjelma) 2018–2021 kautta. Työ 
oli osa Helsingin kaupunkistrategiaa ja kotouttamisohjelmaa. Monikie-
listen ohjaajien mallia kehitettiin ja se otettiin käyttöön varhaiskasvatuk-
sessa, perusopetuksessa ja lukioissa.

Vaikka palveluiden kehittäminen melko vähäiselle määrälle lapsia on 
ollut haastavaa, olemme kuitenkin ottaneet seuraavia edistysaskeleita: 
olemme luoneet ruotsinkielisen kotoutumispolun ja lisänneet ruotsi toi-
sena kielenä -opetuksen resursseja sekä valmistavaa opetusta kaikilla 
asteilla siinä määrin kuin on ollut mahdollista. Varhaiskasvatuksessa on 
esimerkiksi kehitetty tukea kielipainotteisen pedagogisen kehitystyön 
kautta. Perusopetuksessa on kehitetty inklusiivista kotoutumista lapsen 
lähikoulussa nykyisten tarpeiden mukaisesti. On kehitetty myös moni-
kielisiä materiaaleja, jotka tukevat maahan vasta saapuneita perheitä ja 
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lapsia ruotsinkielisiin päiväkoteihin ja kouluihin kotoutumisessa. On 
myös varmistettu, että tietoa Helsingin kaupungin tarjoamasta kasva-
tuksesta ja koulutuksesta Ukrainasta saapuneille on saatavilla kaksikie-
lisenä ja että suomen- ja ruotsinkielinen kotoutuminen esitetään yhden-
vertaisina vaihtoehtoina.

Aikuisten ja Arbiksessa tapahtuvan kotoutumisen osalta aloitetaan 
ruotsin alkeiskursseja 3–4 kertaa lukuvuodessa. Maahan saapuneille 
järjestetään kotoutumiskursseja, jotka sisältävät myös opintoihin ja työ-
hön ohjaamista ja verkostojen rakentamista Suomen ruotsinkielisen 
väestön keskuudessa. Tämän lisäksi tarjotaan erityisesti Suomessa pi-
dempään asuneille henkilöille edullista koulutuspakettia, joka sisältää 
11–16 tuntia opetusta viikossa. 

Kotoutumispalveluja tarvitsevien lasten määrän kasvaessa myös ope-
tuksesta ja opetusryhmistä tulee vakaampia. Tämä puolestaan johtaisi 
siihen, että myöhemmin inklusiivisen kotoutumisen mallia voitaisiin täy-
dentää tai korvata toisella mallilla, joka sisältäisi erilliset opetusryhmät 
maahan saapuneille lapsille, jotka ovat valmistavassa opetuksessa tai 
jotka opiskelevat ruotsia toisena kielenä. Tämä malli olisi vähemmän 
inklusiivinen, kun maahan saapuneet lapset siirtyisivät siihen yksik-
köön, jossa opetusryhmä on. Sama pohjatyö esimerkiksi opetussuunni-
telman ja aikataulujen suhteen täytyy tehdä, kasvoi oppilaiden määrä 
tai ei. 

Vuonna 2021 päättyneen Make-ohjelman jälkeen ruotsinkielisen palve-
lukokonaisuuden kotouttamistyö jatkuu muun muassa vahvistamalla 
pedagogiikan antirasistisia toimintatapoja ja kehittämällä edelleen mo-
nikielisen ohjauksen mallia. Monikieliset ohjaajat ovat tärkeä tuki niin 
oppilaille ja huoltajille kuin rehtoreille ja kouluillekin. 

Ruotsinkielisen kotoutumisen kehittämiseksi on olennaista, että vas-
taanottavat valtion viranomaiset tiedottavat ruotsinkielisen kotoutumi-
sen mahdollisuuksista. Tietoa ja osaamista ruotsinkielisen kotoutumi-
sen mahdollisuuksista tulee myös levittää laajasti kaupungin omiin pal-
veluihin ja viranomaistoimintaan. Olisi myös tärkeää nostaa esiin ruot-
sinkielisen kotoutumisen etuja, esimerkiksi se, että ruotsi on suuri kieli 
Pohjoismaissa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus pitää kotoutumisen edistämistä tärkeänä ja yhteistyötä kolmannen 
sektorin organisaatioiden kanssa ruotsinkielisen kotoutumispolun näky-
vyyden lisäämiseksi olennaisena osana kotouttamistyötä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielinen palvelukokonai-
suus on viimeisimmän valtuustokauden aikana kehittänyt aktiivisesti 
ruotsinkielistä kotoutumista. Vaikka palveluiden kehittäminen melko 
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vähäiselle määrälle lapsia on ollut haastavaa, olemme kuitenkin otta-
neet seuraavia edistysaskeleita: olemme luoneet ruotsinkielisen kotou-
tumispolun, lisänneet ruotsi toisena kielenä -opetuksen resursseja sekä 
valmistavaa opetusta ja ottaneet käyttöön monikielisten ohjaajien mal-
lin. Kotoutumispalveluja tarvitsevien lasten määrän kasvaessa myös 
opetuksesta ja opetusryhmistä tulee vakaampia. Tämä puolestaan joh-
taisi siihen, että myöhemmin inklusiivisen kotoutumisen mallia voitaisiin 
täydentää tai korvata toisella mallilla, joka sisältäisi erilliset opetusryh-
mät maahan saapuneille lapsille, jotka ovat valmistavassa opetuksessa 
tai jotka opiskelevat ruotsia toisena kielenä. Tulevina vuosina ruotsin-
kielisen palvelukokonaisuuden kotouttamistyö jatkuu muun muassa 
vahvistamalla pedagogiikan antirasistisia toimintatapoja ja kehittämällä 
edelleen monikielisen ohjauksen mallia. Tietoa ja osaamista ruotsinkie-
lisen kotoutumisen mahdollisuuksista tulee myös levittää laajasti kau-
pungin omiin palveluihin ja viranomaistoimintaan.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Karin Kastén, planerare, puhelin: 310 33670

karin.kasten(a)hel.fi
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§ 246
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite leikkipuistojen hävikkiruuan ja-
kamisesta aikuisille

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että maksuttomasta leikkipuistoruokailusta ylijäävää ruokaa 
voitaisiin jakaa lapsen seurassa oleville aikuisille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, ettei se 
tällä hetkellä puolla hävikkiruoan jakamista aikuisille. Ehdotus on kui-
tenkin kestävän kehityksen näkökulmasta kannatettava, ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalla selvitetään edelleen vaihtoehtoja sen toteut-
tamiseksi.

Leikkipuistoruokailun kohderyhmänä ovat alle 16-vuotiaat lapset, koska 
tavoitteena on varmistaa mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin 
kaikille lapsille. Leikkipuistoruokailulla on Helsingissä pitkät perinteet, 
se on maksutonta eikä edellytä ennakkoilmoittautumista.

Ruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle. Menekkiä seurataan tarkoin 
ja hävikkiin menevän ruoan määrä pyritään pitämään mahdollisimman 
pienenä. Vilkkaimpina päivinä ruokaa ei jää yhtään, mutta joinain päivi-
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nä voi jäädä useita litroja, jos esimerkiksi sade yllättää. Pitkäjänteisen 
työn myötä hävikkiä on saatu vähennettyä. 

Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman ruoan lapsille heidän omiin astioi-
hinsa. Jaon tulee tapahtua mahdollisimman ripeästi, jotta ruoan lämpö-
tila pysyy riittävällä hygieniatasolla. Jaettavan ruoan turvallisuutta kos-
kevat elintarvikelaki ja EU:n elintarvikehygieniaa ohjaavat säädökset, 
joissa on tarkoin määritelty ruoan jakamiseen liittyvät vaatimukset.

Ruokaa jaetaan lapsille klo 12.30 asti. Leikkipuisto-ohjaajat seuraavat 
ruokailijamääriä tarkoin, jotta kaikille lapsille riittää ensin yksi annos. 
Jos ruokaa on ensimmäisen kierroksen jälkeen jäljellä, lapset voivat 
hakea lisää. Vasta tämän jälkeen ruokaa voitaisiin jakaa aikuisille, jos 
sitä olisi jäänyt ja ruoan lämpötila sen sallisi.

Kaupunginhallitus kannustaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa yh-
dessä ruokatoimittajien kanssa edelleen selvittämään hävikkiruoan mi-
nimoimisen mahdollisuutta esimerkiksi mahdollistamalla ruoan jakami-
sen lapsen kanssa tulevalle aikuiselle silloin, kun ruokaa jää yli. Vas-
taus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 656

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Korvataan: "Kaupunginhallitus ei puolla ylijäävän ruoan 
jakamista aikuisille, koska se pitkittäisi ruoanjakoa, jolloin riittävää hy-
gieniatasoa ei voitaisi enää taata. Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika 
olisi lisäksi pois lasten kohtaamisesta ja kesätoiminnan ohjaamisesta."

Seuraavalla: "Kaupunginhallitus kannustaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa yhdessä ruokatoimittajien kanssa edelleen selvittämään hä-
vikkiruoan minimoimisen mahdollisuutta esimerkiksi mahdollistamalla 
ruoan jakamisen lapsen kanssa tulevalle aikuiselle silloin, kun ruokaa 
jää yli."

Kannattaja: Johanna Nuorteva

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

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 122

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta lausunnon missä se ei 
puolla tällä hetkellä hävikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville ai-
kuisille:

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen 
ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi 
lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen 
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lapset yhteen syömään. Edelleen maksuton puistoruokailu on ainutlaa-
tuinen ja kaupunkilaisten arvostama julkinen palvelu. Leikkipuistoruo-
kailu täyttää Helsingissä 80 vuotta tulevana kesänä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan 
päätöksen yhteydessä päätetään puistoruokailun järjestämisestä. Leik-
kipuistoruokailun kohderyhmänä on alle 16-vuotiaat lapset, koska edel-
leen haluamme varmistaa mahdollisuuden lämpimään ateriaan päivit-
täin kaikille lapsille. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennak-
koilmoittautumisia edellytetä.  

Leikkipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle. Ylijäävän ruoan 
määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja menekkiä seura-
taan tarkoin. Puistolounaalta jäävän hävikkiruoan määrä vaihtelee päi-
vittäen riippuen kävijämääristä. Vilkkaimpina päivinä hävikkiruokaa ei 
jää yhtään ja toisena päivänä voi jäädä useampia litroja, jos esimerkiksi 
sade on yllättänyt. Leikkipuisto-ohjaajat seuraavat ruoanjako tilantees-
sa tarkoin kävijämääriä, niin että kaikille riittäisi ensin yksi annos. Jos 
ruokaa on ollut ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä jäljellä lapset ovat 
voineet hakea lisää. Kävijämääriin vaikuttaa tarjolla oleva ruoka, sää ja 
alueen muut tapahtumat. Pitkäjänteisen työn myötä ruokahävikkiä on 
saatu vähennettyä. 

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin ruokatehtaassa 
Vantaan Pakkalassa. Päivittäin valmistettavan ruoan määrä vaihtelee 
2000 kg:n molemmin puolin ja leikkipuistokohtaisen päivittäisen ruoan 
määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä. Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman 
ruoan lapsille heidän omiin astioihinsa. Ruoan jaon tulee tapahtua 
mahdollisimman ripeästi, jotta ruoka ei jäähdy ja hygieniataso pysyy 
omavalvontalain määrittelemällä tasolla (ruoan lämpötila oltava vähin-
tään +60°/ Ruokavirasto, elintarvikehygienia). Ruoanjakoaika lapsille 
on klo 12.30 asti mikäli ruoan lämpötila sen sallii. Vasta tämän jälkeen, 
noin klo 12.30 loppuruoka voitaisiin jakaa aikuisille, mikäli sitä on jäänyt 
ja ruoan lämpötila sen sallisi. Ruoan jakaminen aikuisille pitkittäisi ruo-
anjakoprosessia jolloin ruoan elintarvikkeille vaadittavaa hygieenisyyttä 
emme voisi enää taata, etenkin jos ruoka kuljetetaan pois puistosta 
asiakkaiden omissa astioissa. Jaettavan ruoan turvallisuutta koskevat 
EU:n elintarvikehygieniaa ohjaavat säädökset, joissa on tarkoin määri-
telty ruoan jakamiseen liittyvät vaatimukset (Elintarvikelaki 297/2021, 
Ruokavirasto/Hävikkiruoka). Näillä elintarvikkeiden turvallisuutta kos-
kevilla vaatimuksilla suojellaan asiakkaita.  

Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika on pois henkilöstön työn osalta 
lasten ja leikkipuiston kesävieraiden kohtaamisesta ja kesätoiminnan 
ohjaamisesta. Hävikkiruokaan liittyviä tehtäviä ei ole huomioitu vuoden 
2023 budjetissa.
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Kestävän kehityksen näkökulmasta ehdotus on kannatettava, toimialal-
la selvitetään edelleen vaihtoehtoja mahdollisen hävikkiruuan jakami-
seen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 19

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Leikkipuistoruokailun ruoka toimitetaan kuumana Pakkalan ruoantuo-
tantolaitoksesta etukäteen tilattujen määrien mukaan. Ruoka jaetaan 
leikkipuistoissa leikkipuistohenkilökunnan toimesta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ohjeiden mukaan. Ylijäävän ruoan jakamisesta tai 
hävittämisestä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joten Pal-
velukeskus ei voi ottaa siihen kantaa. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 247
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite leikkipaikkojen lelulaatikoista

HEL 2022-004008 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jussi Chydenius ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee kokeilun, jossa 
muutamille valituille leikkipaikoille hankitaan uusia, lelujen säilytykseen 
tarkoitettuja laatikoita.

Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa esitetty kokeilu toteutetaan. 
Kaupunkiympäristön toimiala kokeilee hiekkalelulaatikoiden käyttöä 
kolmessa leikkipaikassa eri puolilla Helsinkiä. Kokeilusta tiedotetaan 
kyseisen leikkipaikan käyttäjiä ja pyydetään käyttäjäpalautetta. Kokeilu 
kestää kaksi vuotta ja tänä aikana yleisten alueiden kunnossapidossa 
seurataan palvelun toimivuutta ja turvallisuutta. Kokeilun päätyttyä ar-
vioidaan kokeilun tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet yhdessä 
kunnossapidon kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
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tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 617

HEL 2022-004008 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 382

HEL 2022-004008 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunkiympäristön toimiala 
kokeilee hiekkalelulaatikoiden käyttöä kolmessa leikkipaikassa eri puo-
lilla Helsinkiä. Kokeilusta tiedotetaan kyseisen leikkipaikan käyttäjiä ja 
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pyydetään käyttäjäpalautetta. Kokeilu kestää kaksi vuotta ja sinä aika-
na kunnossapidossa seurataan palvelun toimivuutta ja turvallisuutta. 
Kokeilun päätyttyä arvioidaan kokeilun tulokset ja mahdolliset jatkotoi-
menpiteet yhdessä kunnossapidon kanssa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
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§ 248
Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite leikkipuistojen kesätoiminnan 
kehittämisestä

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki ryhtyy toimiin kesäajan leikkipuistotoiminnan 
kehittämiseksi niin, että mahdollisimman monella helsinkiläisellä lapsel-
la on siihen mahdollisuus. Leikkipuistoista tulisi pitää parempaa huolta 
ja saattaa ne vastaamaan varustelutasoltaan kesätoiminnan tarpeita. 
Samalla leikkipuistoruokailua tulisi kehittää niin, että joka päivä olisi tar-
jolla myös kasvisvaihtoehto.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että 
leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja koului-
käisten lasten tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kesällä avoinna olevat 
puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla mahdollisimman hyvien kulkuyh-
teyksien päässä. Puistojen varustetaso ja mahdollisuudet järjestää mo-
nipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille ovat hyvät. Leikkipuistoissa jär-
jestettävä kesätoiminta tavoittaa alueilla asuvia lapsiperheitä ja koulu-
laisia varsin hyvin.
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Leikkipuistorakennusten ylläpidosta ja puistojen ja välineiden kunnos-
sapidosta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Vuoden 2022 aikana 
peruskorjataan viisi leikkipuistoa ja kolme leikkipuistorakennusta. Tä-
män lisäksi pienempiä korjaustöitä tehdään useassa leikkipuistoraken-
nuksessa tarpeen mukaan. Tarvittavat kehitystoimet määritellään kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Osassa puistoja piha-alueet ja leikkivälineet tarvitsevat kesätoiminnan 
näkökulmasta uudistamista, mutta toimintavälineiden päivittämiseen ei 
ole varattu erillistä määrärahaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
lausunnossaan edellyttänyt, että kaikkien puistojen varustelutasoa on 
kehitettävä niin, että niissä on mahdollista järjestää kesätoimintaa.

Toiminnan suunnittelu perustuu edellisten kesien asiakasmäärätietoihin 
ja asiakaspalautteisiin. Avoinna olevien leikkipuistojen määrän lisäämi-
sen keskeisenä haasteena on henkilöstöresurssien riittävyys. Toimin-
nan määrää ja laatua kehitettäessä on siksi arvioitava auki olevien 
puistojen määrää suhteessa niissä järjestettävään ohjattuun toimintaan 
kuten koululaisten päiväleireihin ja pikkulapsiperheiden puuhiin. Puisto-
ja voidaan avata enemmän, jos ohjattua toimintaa järjestetään vähem-
män. Kesätoiminnan laatua tulee jatkossa kehittää entistä enemmän 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, ja myös lasten osallisuutta 
suunnitteluun tulee parantaa.

Leikkipuistojen maksuton kesäruokailu on suunnattu alle 16-vuotiaille 
lapsille ja nuorille. Asiakaskunta on ruokatottumuksiltaan hyvin moni-
nainen ja ruokalistan suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman mo-
nipuolisesti ruokailijoiden toiveet. Kasvisruokien määrää on lisätty viime 
vuosina asiakastoiveiden pohjalta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 
lausunnossaan todennut, että kasvisruuan määrää on syytä lisätä enti-
sestään. Palvelukeskus Helsinki, joka toimittaa ruuan leikkipuistoihin, 
on todennut lausunnossaan, että sillä on mahdollisuus toimittaa kasvis-
ruokaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilauksen mukaisesti.  

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä palvelu-
keskusliikelaitoksen johtokunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen 
mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).

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

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 626

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 
§ 72

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta 
leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta 
seuraavan lausunnon:

Leikkipuistojen kunnosta huolehtiminen ja varustelu kesätoiminnan tarpeisiin

Toimialan vastuulla olevat leikkipuistorakennukset ja leikkipuistot sijait-
sevat asemaakaavassa puistoalueella. Kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus ylläpitää leikkipuisto-
rakennuksia sekä vastaa leikkivälineiden ja leikkipuistojen kunnossapi-
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dosta. Vuonna 2022 peruskorjataan viisi leikkipuistoa (lp Trumpetti, lp 
Hilleri, lp Iso-Antti, lp Filpus ja lp Mellunmäki). Leikkipuistorakennuksis-
ta peruskorjattavana tai uusittavana on kolme: lp Seppä, lp Mellunmäki, 
lp Rusthollari. Tämän lisäksi pienempiä korjaustöitä tehdään useassa 
leikkipuistorakennuksessa tarpeen mukaan.

Leikkipuistojen tiloja ja leikkiympäristöjä kehitetään käyttäjätoimialan 
ilmaiseman tarpeen perusteella. Tarpeen määrittelyn tekee kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala.

Leikkipuistoja peruskorjattaessa niiden toimintoja kehitetään Kaupun-
kiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun 
toimesta yhteistyössä käyttäjätoimialan ja asukkaiden kanssa vuoro-
vaikuttaen.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen huomioidaan puistosuunnitteluvai-
heessa, jonka suunnittelua tehdään Kaupunkiympäristön toimialan 
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun toimesta yhteistyössä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä käyttäjätahojen, asukkaiden 
ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteenveto

Leikkipuistojen toiminnallinen kehittäminen, mukaan lukien kesätoimin-
nan kehittäminen, tapahtuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toi-
mesta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii leikkipuistojen tilojen ja leikkia-
lueiden ylläpidosta nykyisellä tasollaan.

Kun käyttäjätoimiala ilmaisee tilojen tai leikkialueen toiminnalliseen ke-
hittämiseen liittyvän tarpeen, joka edellyttää muutostoimenpiteitä tilois-
sa tai ulkoalueella, kaupunkiympäristön toimiala huolehtii tarvittavien 
muutostöiden teknisestä toteuttamisesta sovitun tilahankeprosessin 
mukaisesti, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

09.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 42063

maria.laine(a)hel.fi
Susanna Hytti, projektinjohtaja, puhelin: 310 39451

susanna.hytti(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 143

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta leikkipuistojen ke-
sätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta seuraavan lausun-
non:

Leikkipuistojen toiminnan suunnittelu pohjautuu Helsingin varhaiskas-
vatussuunnitelmaan ja kaupunkistrategiaan. Leikkipuistoissa järjeste-
tään suunnitelmallista ja tavoitteellista avointa varhaiskasvatusta osana 
helsinkiläisten lasten kasvun ja oppimisen polkua. Leikkipuistot ovat 
leikki- ja kohtaamispaikka kaikenikäisille. Ohjatut toiminnat pikkulapsi-
perheille vahvistavat lasten ja vanhemman välistä kohtaamisen iloa ja 
vuorovaikutusta.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että 
leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja koului-
käisten lasten kesätoiminnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kesällä 
avoinna olevat puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, mahdollisimman 
hyvien kulkuyhteyksien päässä ja puistojen varustetaso sekä mahdolli-
suudet järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille ovat hyvät. 
Leikkipuistoissa kesällä järjestettäviä toimintoja ovat mm. pikkulapsi-
perheille suunnatut ohjatut toiminnot (pienten puuhat), ohjattu vauva-
toiminta jokaisessa avoinna olevassa puistossa vähintään kerran vii-
kossa, suomen kieltä tutuksi tekevä KesäKaneli-toiminta sekä koululai-
sille suunnattu päiväleiritoiminta. Lisäksi leikkipuistojen kahluualtaat 
ovat asiakkaille avoinna.

Leikkipuistoissa järjestettävä kesätoiminta tavoittaa tällä hetkellä varsin 
hyvin leikkipuistojen alueilla asuvia lapsiperheitä ja koululaisia. Leikki-
puistojen kesätoiminnassa tilastoitiin 114 963 käyntiä kesällä 2021.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan suunnittelun pohjalla on edellisten 
kesien asiakasmäärätiedot, asiakaspalautteet sekä tiedot auki olleista 
leikkipuistoista. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida ehdotet-
tua suunnitelmaa. Kaupunkilaisilta saatujen kommenttien perusteella 
kesäajan toiminnan suunnitelmaan tehdään mahdolliset muutokset. 
Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen auki pidettävistä ja suljettavis-
ta leikkipuistoista.

Kesällä 2022 on suunniteltu pidettäväksi auki koko tai osan kesää 48 
leikkipuistoa. Vuonna 2021 koko kesän auki oli 34 leikkipuistoa ja 
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vuonna 2020 koko kesän auki oli 32 leikkipuistoa. Kesälle 2022 tavoit-
teena on ollut pitää suurempi osa leikkipuistoista auki edes osan ke-
sää, jotta kesäajan leikkipuistotoimintaa on tarjolla mahdollisimman 
monella alueella vähintään osan kesästä.

Kesäaikana avoinna olevien leikkipuistojen määrän lisäämisen keskei-
senä haasteena on henkilöstöresurssien riittävyys. Leikkipuistoissa on 
kesätoiminnan aikana useita erilaisia toimintoja, joihin tulee kiinnittää 
henkilöstöä. Leikkipuistojen henkilöstön loma-ajan suunnittelu vaikuttaa 
käytettävissä olevan henkilöstön määrään. Lisähenkilöstöä voisi saada 
hyödyntämällä Helsingin kaupungin 16-17-vuotiaita kesänuoria ja miet-
tiä, miten heidän työpanostaan voitaisiin hyödyntää osana leikkipuisto-
jen kesätoiminnan järjestämistä.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan määrää ja laatua kehitettäessä on 
arvioitava auki olevien puistojen määrää suhteessa niissä järjestettä-
vään ohjattuun toimintaan kuten koululaisten päiväleireihin ja pikkulap-
siperheiden puuhiin. Puistoja voidaan avata enemmän, jos ohjattua 
toimintaa järjestetään puistoissa vähemmän. Lisäksi kaikkien puistojen 
varustelutasoa on kehitettävä niin, että niissä on mahdollista järjestää 
kesätoimintaa.

Kesäajan toiminnan laatua tulee jatkossa kehittää entistä enemmän yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelussa ja kehittämisessä 
tulee osallistaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen, nuorisotalojen tai 
kolmannen sektorin osaamista. Leikkipuistojen kesäajan toiminnan ke-
hitystyön keskiössä on vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa. Palautet-
ta ja palautteen huomioimista leikkipuistojen kesätoiminnan sisältöjen 
suunnittelussa sekä avoinna olevista leikkipuistoista tulee miettiä uu-
destaan osallisuuden näkökulmasta. Valmiin suunnitelman kommen-
tointi kuntalaisille ei anna riittävää osallisuuden tunnetta. Myös lasten 
osallistamista suunnitteluun tulee kehittää ja huomioida palveluiden 
lapsivaikutukset.

Leikkipuistojen piha-alueet ja leikkivälineet osassa puistoja tarvitsevat 
uudistamista kesätoiminnan näkökulmasta. Kesäajan toimintavälinei-
den päivittämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Osallistavan 
budjetoinnin kautta on saatu osaan leikkipuistoja lisää pyöriä ja väli-
neistöä.

Kesäisin leikkipuistoissa tarjotaan maksutonta kesäruokailua alle 16-
vuotiaille lapsille ja nuorille. Kesällä 2021 leikkipuistoissa ruokaili alle 
kouluikäisiä lapsia 47 118 ja kouluikäisiä 58 200 lasta, yhteensä ruokai-
lijoita oli 105 318.  Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottumuk-
siltaan hyvin moninainen ja listan suunnittelussa huomioidaan mahdol-
lisimman monipuolisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikkiruoat. 
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Leikkipuistojen kesäruokalista rakennetaan kuumakuljetuksiin ja ulkona 
tapahtuvaan puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista, 
puuroista ja padoista. 
Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
sisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti leikkipuistojen 
kesäajan toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2022 talousarviossa ei ole 
varattu määrärahoja leikkipuistojen kesätoiminnan laajentamiseen.

Käsittely

14.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (8) loppuun:
"Lisäksi kaikkien puistojen varustelutasoa on kehitettävä niin, että niis-
sä on mahdollista järjestää kesätoimintaa." 

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruokaili-
joiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin. 
Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa viikos-
sa." 

Korvataan seuraavasti: 
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle."

Kannattaja: Sini Korpinen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruokaili-
joiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijoihin. 
Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa viikos-
sa."  Korvataan seuraavasti: 
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa ke-
sällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 12
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma 
Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari, 
Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 12-1. 

31.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Petteri Räisänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 18

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon
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Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä leikkipuistoruokaa useampaan leikkipuistoon, on Palvelukeskuk-
sella edellytykset tuottaa ko. palvelu. Palvelukeskuksella on mahdolli-
suus toimittaa myös kasvisruokaa. Mikäli tarjotaan kahta ruokavaihtoa 
ja toisen vaihtoehdon määrä on pieni, riskinä on lämpötilojen lasku alle 
omavalvonnassa määritellyn lämpötilarajan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 249
Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupunkilaisten nimikkopuiden 
rekisteröinnistä

HEL 2022-005395 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 19.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 36 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet rekisteröidä tai nimetä jo-
kaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu.

Kaupunginhallitus on 27.9.2021, § 704 merkinnyt tiedoksi toivomus-
ponnen johdosta tehdyn selvityksen mahdollisuuksista rekisteröidä tai 
nimetä jokaiselle syntyvälle helsinkiläiselle nimikkopuu. 

Kaupunginhallitus viittaa asiassa tuolloin saatuun kaupunkiympäristö-
lautakunnan lausuntoon (19.1.2022, § 14) ja toteaa, että sellaista tieto-
suojalainsäädännön mahdollistamaa tapaa, jolla jokaiselle syntyvälle 
helsinkiläiselle voitaisiin rekisteröidä tai nimetä syntymävuonna nimik-
kopuu, ei ole löytynyt. Nimikkopuurekisterin mukaisten henkilötietojen 
kerääminen edellyttää oikeusperustetta. Ilman oikeusperustetta ei hen-
kilötietojen käsittelyä voida tehdä. Nimikkopuurekisterin mukainen hen-
kilötietojen kerääminen ja käsittely ei ole lainmukainen peruste luovut-
taa lapseen ja hänen vanhempaansa liittyviä tietoja. Henkilötietojen kä-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 127 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
05.10.2022

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

sittely on mahdollista rekisteröidyn suostumuksella, mutta kun kyse on 
alaikäisistä, tulee suostumus saada heidän huoltajiltaan. Lisäksi suos-
tumus voidaan peruuttaa koska tahansa, jolloin suostumukseen perus-
tuva henkilötietojen käsittely tulee lopettaa. Kaupunkiympäristölauta-
kunnan lausunto on kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä 2.

Nimikkopuurekisterin sijaan kaupunki istuttaa vuosittain puun päivänä 
puun, joka omistetaan kyseisenä vuonna syntyville helsinkiläisille lapsil-
le. Puu valitaan pitkäikäisistä lajeista ja se istutetaan johonkin kaupun-
gin uusista tai peruskorjattavista puistoista. Lasten puu merkitään omis-
tuslaatalla ja kirjataan erityistunnuksella kaupungin puurekisteriin. Ni-
mikkopuu ja sen tarkka sijainti on mahdollista löytää puurekisterin kaik-
kien katsottavissa olevasta selainpohjaisesta versiosta. Istutustapah-
tumasta tiedotetaan ja kaupunkilaisia kutsutaan mukaan osallistumaan 
tapahtumaan. 

Viime vuonna kaupunkiympäristön toimiala toteutti istutustapahtuman 
puun päivänä 27.9.2021, jolloin päiväkotilapset istuttivat metsävaahte-
ran Kalasatamanpuistoon. Tänä vuonna puun päivänä on tarkoitus is-
tuttaa kirsikkapuu Roihuvuoren Kirsikkapuistoon vuoden 2022 aikana 
syntyville helsinkiläisille lapsille. Istutustapahtuma on alustavasti ajatel-
tu toteutettavaksi puiston peruskorjauksen avajaisten yhteydessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut
vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty
viimeistään 30.4.2022).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 19.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 618
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HEL 2022-005395 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 250
Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajien maksuttomista lii-
kuntapalveluista

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan päätös 13.9.2022 § 158

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin kaupungin omaishoitajat saavat maksuttomat lii-
kuntapalvelut uimahalleissa, kuntosaleilla ja liikuntaryhmissä.   

Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 
13.9.2022 § 158 päättäessään hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2023 
päättänyt, että vuoden 2023 hinnoitteluperiaatteisiin lisätään uutena 
maksuttomuuteen oikeuttavana ryhmänä liikuntapalveluihin omaishoita-
jat.   

Vuosittain osana talousarvioprosessia lautakunta määrittelee periaat-
teet sekä maksuttomiin että alennettuihin palveluihin oikeutettujen ryh-
mistä ja samalla oikeuttaa toimialajohtajan päättämään varsinaisista 
hinnoista.    

Lautakunnan päätös on liitteenä 2. Vastaus on lautakunnan päätöksen 
mukainen.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2022 130 (326)
Kaupunginvaltuusto

Asia/23
05.10.2022

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

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022).   

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan päätös 13.9.2022 § 158

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 652

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

19.09.2022 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.06.2022 § 97

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että liikunnan vapaakortti tu-
kisi omaishoitajien jaksamista. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki 
muodostuu hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluista, omaishoitajalle maksettavista hoitopalkkioista, vapaasta ja 
hoitotehtävää tukevista palveluista. Maksuttomat liikuntapalvelut tuke-
vat omaishoitajien fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja on siksi perus-
teltavissa.

Helsingissä oli keväällä 2022 hieman alle 3 500 sopimuksen tehnyttä 
omaishoitajaa. Heistä reilu puolet oli alle 65-vuotiaiden omaishoidon 
tuen piirissä ja hieman alle puolet yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen 
piirissä. Omaishoitajien jaksamista tukevat erilaiset ja omaan arkeen 
sopivat vaihtoehdot liikkua ja harrastaa. Helsingin kaupunki tarjoaa 
monia maksuttomia ja edullisia liikuntapalveluita, joita omaishoitajat 
voivat hyödyntää.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia lähiliikuntapaikkoja, ulkokuntosaleja, 
kuntoportaita, ulkoilureittejä ja uimarantoja, joilla liikkuminen on maksu-
tonta. Palvelukeskukset tarjoavat omaishoitoperheille kohdennettua oh-
jattua ryhmäliikuntaa maksutta talvikaudella, ja liikuntapalvelut maksut-
tomia, kaikille avoimia puistojumppia kesäaikaan. Helsinki-kanavalla on 
tarjolla kymmeniä maksuttomia kotijumppia. Lisäksi kaupunki tarjoaa 
maksutonta liikuntaneuvontaa ja Liikuntaluuri-palvelun, joiden avulla 
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat omaishoitajat voivat saada 
tukea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen. Kaupungin liikuntapai-
koilla maksuttomaan sisäänkäyntiin ovat oikeutettuja alle 7-vuotiaat 
lapset, vammaiset avustajan kanssa, avustajaan oikeutettujen henkilöi-
den avustajat sekä lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit.

Liikunnan sisäänpääsy- ja kurssimaksut ovat pääsääntöisesti hyvin 
voimakkaasti subventoituja. Aikuisten maksukategoriaa edullisemmat 
maksut kuuluvat alennusryhmään ”muut”, joihin tällä hetkellä ovat oi-
keutettuja yli 64-vuotiaat, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmie-
het ja siviilipalvelusta suorittavat sekä turvapaikkaa tai tilapäistä suoje-
lua hakeneet tai saaneet henkilöt. 7–17-vuotiailta peritään lastenlipun 
hinta

Edellisiin alennusryhmiin kuuluville helsinkiläisille ohjattujen ryhmälii-
kuntakurssien hinta on 30 euroa / kausi (n. 4 kk). Kuukausikortti ja 
10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja kuntosali) maksaa 
24 euroa, Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen käyttöön 16 euroa. 
Liikuntapalveluiden tuottamille ohjatuille ryhmäliikuntatunneille voi läh-
teä mukaan esimerkiksi 15 euron hintaisten lyhytkurssien kautta, tai 
hankkimalla 30 euron hintaisen alueliikuntapassin, jolla voi harrastaa 
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kymmeniä erilaisia matalan kynnyksen liikuntamuotoja Kaarelan, Mel-
lunkylän Vuosaaren ja Jakomäki-Tapulikaupungin alueilla.

Alennusryhmiin kuuluvien aikuisten ja 7–17-vuotiaiden lasten pääsy-
maksutulot muodostavat uima- ja monitoimihallien yhteenlasketuista 
tuotoista noin puolet. Mahdollisista uusista alennettuista tai maksutto-
mista ryhmistä aiheutuu tulonmenetyksiä, sillä niiden otaksutaan ole-
van ryhmiä, jotka jo käyttävät liikuntapalveluita. Mahdollisten uusien 
alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulonmenetykset 
jouduttaisiin korvaamaan normaalihintaisten pääsymaksujen korotuksil-
la tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu katetavoite halutaan 
pitää ennallaan. Toimialalla on käynnissä uusi tulonkannon kehittä-
misprojekti, joka valmistelee uudistetun, kaupunkistrategiaa ja toimialan 
perustehtävien toteuttamista tukevan hinnasto- ja tulonmuodostusko-
konaisuuden. Työ käsittää myynnin, hinnoittelun ja verkkokaupan kehit-
tämisen huomioiden, että toimialan tavoitteena on kattaa tuloilla 15 
prosenttia sen menoista.

Valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia liikuntapalveluja viimeisen 
kymmenen vuoden aikana useille eri kohderyhmille, jotka jo pääsään-
töisesti ovat kuuluneet alennettujen palvelujen piiriin. Myös vuonna 
2018 on valtuustoaloitteessa esitetty omaishoitajille maksuttomia liikun-
tapalveluja. Kaupunki ei ole aikaisemmassa päätöksenteossaan myön-
tänyt valtuustoaloitteissa esitetyille ryhmille maksuttomia palveluja eikä 
ole ottanut uusia ryhmiä alennettujen palvelujen piiriin lukuun ottamatta 
10.5.2022 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemää päätöstä kos-
kien turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneista tai saaneista henki-
löistä.

Oikeudelliset näkökulmat palveluiden subventointiin

Kaupungin oikeuspalvelut ovat arvioineet oikeudellisia näkökohtia kau-
pungin palveluiden maksuttomuudesta ja subventoinnista eri kohde-
ryhmille seuraavalla tavalla:

Viranomaisen harkintavaltaa rajoittavat harkinnanvaraisten maksujen 
määräämisessä harkintavallan yleiset rajoitusperiaatteet eli hallinnon 
oikeusperiaatteet. Tarkoituksenmukaisuusharkintakaan ei näin ollen ole 
täysin vapaata. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasa-
puolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hy-
väksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueetto-
mia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Maksujen, alennusten ja maksuttomuuden määräämisessä joudutaan 
käytännössä useimmin harkitsemaan, onko yhdenvertaisuusperiaatetta 
noudatettu. Periaate edellyttää, että kuntalaisia tai kuntalaisryhmiä ei 
perusteetta aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan. Kuntalaiset ja 
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vieraskuntalaiset voidaan yleensä asettaa eri asemaan siten, että kun-
talaiset saavat palvelun alennetulla hinnalla (esim. joukkoliikenteen ja 
vapaa-ajan palvelut), mutta vieraskuntalaiset maksavat täyden hinnan. 
Maksujen erilaisuuden ja eron suuruuden täytyy olla asiallisesti perus-
teltavissa.

Yhdenvertaisuusperiaate on ilmaistu perustuslain 6 §:ssä, jonka mu-
kaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Oikeudellisesti samanlai-
sissa tapauksissa asia on ratkaistava samalla tavalla. Lisäksi periaate 
edellyttää johdonmukaisuutta: viranomainen ei voi muuttaa aikaisem-
paa hallintokäytäntöään ilman perusteltua syytä. Kunnan toiminnassa 
tällä periaatteella on oikeuskirjallisuuden mukaan merkitystä erityisesti 
kunnan yleisen toimialan tulkinnassa sekä erilaisten etujen myöntämi-
sessä.

Kaupungin palveluiden hinnanalennuksissa tai maksuttomuuden myön-
tämisessä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten ja millä perusteilla 
määritellään alennukseen tai maksuttomuuteen oikeutettu uusi ryhmä. 
Ryhmän määrittelyn lisäksi tarkastelun kohteena tulisi olla myös se, 
myönnetäänkö ryhmään kuuluville alennus vai kokonaan maksuton 
käynti. Valittava alennus tai maksuttomuus tulee pystyä perustelemaan 
suhteessa siihen, minkälaisia alennuksia kaupunki jo olemassa oleville 
alennusryhmille myöntää.

Omaishoitajien maksuttomia liikuntapalveluita tukee se, että omaishoi-
tajat ryhmänä säästävät kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja vuosit-
tain arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Lautakunta suhtautuu aloittee-
seen lähtökohtaisesti myönteisesti ja ehdotus tulee arvioida siinä koh-
dassa, kun budjetin yhteydessä päätetään kaikista alennusluokista.

Käsittely

07.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Hilkka Ahde: 

Muutetaan lausunnon alkuun kappale (2) muotoon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että liikunnan vapaakortti tu-
kisi omaishoitajien jaksamista. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki 
muodostuu hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluista, omaishoitajalle maksettavista hoitopalkkioista, vapaasta ja 
hoitotehtävää tukevista palveluista. Maksuttomat liikuntapalvelut tuke-
vat omaishoitajien fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja on siksi perus-
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teltavissa.

Ja lisätään lausunnon loppuun uusi kappale (14):

(14) Omaishoitajien maksuttomia liikuntapalveluita tukee se, että 
omaishoitajat ryhmänä säästävät kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja 
vuosittain arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Lautakunta suhtautuu 
aloitteeseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja ehdotus tulee arvioida sii-
nä kohdassa, kun budjetin yhteydessä päätetään kaikista alennusluo-
kista.

Kannattaja: Teija Makkonen

Vastaehdotus 2:
Lukas Korpelainen: 2. kappaleen loppuun lisäys: "Lautakunta kuitenkin 
toteaa, että liikuntapalvelujen maksuttomuus tai alennus tukisi omais-
hoitajien jaksamista ja että mahdollista alennusta tai maksuttomuutta 
tulisi käsitellä osana laajempaa erityisryhmien tarkastelua vuoden 2022 
aikana."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Hilkka Ahteen ja Lukas Korpelaisen vastaehdotuksista äänestettiin vas-
takkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esitteli-
jän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, 
Nina Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Teija Makkonen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hilkka Ahteen vastaehdo-
tuksen äänin 5 - 8.
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Teija 
Makkonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hilkka Ahteen vastaehdo-
tuksen äänin 0 - 10 (3 tyhjää).

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen lautakunta päätti hyväksyä 
Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 102

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja 21 muun valtuutetun omaishoitajien maksuttomia lii-
kuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin omaishoitajat saisivat 
maksuttomat liikuntapalvelut kaupungin uimahalleissa, kuntosaleilla ja 
liikuntaryhmissä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyistä liikun-
tapalveluista ja niiden järjestämisestä vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki muodostuu 
vanhusta, vammaista tai sairasta hoitavalle omaishoitajalle maksetta-
vasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä ja muista omaishoi-
toa tukevista palveluista. Helsingissä oli maaliskuussa 2022 voimassa 
olevia omaishoidon tuen päätöksiä alle 65-vuotiaiden omaishoidon 
tuessa noin 1880 ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa noin 1600.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan monin eri keinoin. Lakisääteiset va-
paapäivät voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautisena hoi-
tona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana palve-
luna. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisten vapaapäivien lisäksi 
järjestämällä päivätoimintaa, sähköisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuk-
sia sekä harkinnanvaraista lyhytaikaishoitoa tai osavuorokautista hoi-
toa. Tuntilomitus on suunnattu alle 65-vuotiaiden omaishoitajille. Yli 65-
vuotiaiden omaishoitajille suunnattuja palveluja ovat omaishoidon toi-
mintakeskusten palvelut ja omaishoidon kotiavustajapalvelu. Seniori-
palveluihin rekrytoidaan kevään 2022 aikana kuluvan vuoden ajaksi ko-
ronapalautumiseen kohdennetuilla määrärahoilla 20 arkiliikuttajaa pal-
velukeskuksiin ja kotihoitoon. Yksi osa arkiliikuttajien tehtävänkuvasta 
tulee olemaan omaishoitajien ja omaishoidettavien liikkumisen tukemi-
nen. 

Yli 65-vuotiaille suunnattujen omaishoidon toimintakeskusten tarkoituk-
sena on tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille neuvontaa ja ohjausta, 
asiantuntijapalveluja, kokoontumispaikkoja, virkistystoimintaa sekä eri-
laista ryhmätoimintaa. Helsinkiläisille eläkeläisille järjestetään myös 
palvelukeskustoimintaa eri puolilla Helsinkiä. Palvelukeskukset ovat 
avoimia kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollista osallistua muun 
muassa vertaistuelliseen ryhmätoimintaan ja harrastustoimintaan.

Omaishoitajien mahdollisuudesta käyttää Helsingin kaupungin liikunta-
palveluja maksutta on lausuttu jo aiemmin vuonna 2018. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta katsoi tällöin, että liikunnan vapaakortti tukisi omais-
hoitajien jaksamista ja suhtautui aloitteeseen myönteisesti. Myös 
omaishoitajat toivovat perinteisten vapaiden ja olemassa olevan tuen 
lisäksi muitakin jaksamista tukevia palveluja. Covid-19-pandemian seu-
rauksena omaishoitajat ovat olleet erityisen kuormittuneita. Omaishoita-
juutta koskevan päätöksen tulisi olla riittävä osoitus oikeudesta mahdol-
listen maksuttomien liikuntapalvelujen käyttöön. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Fyysisen toimintakyvyn ylläpito tukee jaksamista ja toimintakykyä sekä 
edistää terveyttä ja mielenterveyttä. Liikkuminen ja liikunta on monille 
ihmisille myös sosiaalisesti merkityksellistä. Omaishoitajien jaksamista 
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tukevat muun muassa erilaiset vaihtoehdot liikkua ja harrastaa sekä 
palvelut, jotka mahdollistavat myös vapaapäivät.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maritta Haavisto, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 251
Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite vaihdevuosineuvonnasta

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_fi
2 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eva Biaudet ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 
vaihdevuosineuvontatoiminnan järjestämistä. 

Kaupunginhallitus toteaa, että terveysneuvonta sisältyy sosiaali- ja ter-
veystoimialan palveluvalikoimaan. Kaupunkistrategian 2021-2025 mu-
kaisesti toimiala on vahvistanut digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tarjontaa. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintamalli sekä ter-
veys- ja hyvinvointiarvion työkalu mahdollistavat asiakkaiden asioiden 
arvioinnin kokonaisuutena. Ne auttavat löytämään riskiryhmiä ja tarvit-
taessa kohdistamaan terveysneuvontaa ja muita palveluja mm. vaihde-
vuosi-ikäisille naisille. Julkisessa terveydenhuollossa tehdään gyneko-
logisia tutkimuksia silloin, kun ne ovat lääketieteellisesti perusteltuja. 
Tutkimus voi olla tarpeen esimerkiksi päivystysvastaanotolla, kun selvi-
tetään vatsakipujen syytä. 

Kaupunginhallitus katsoo, että vaihdevuosia koskeva neuvonta on tär-
keä osa terveyspalveluita. Jotta turvataan riittävä ja laadukas vaihde-
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vuosia koskeva neuvonta, on panostettava koulutukseen ja digitalisiin 
palveluihin.

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_fi
2 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 653

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Lisäys: Kaupunginhallitus katsoo, että 
vaihdevuosia koskeva neuvonta on tärkeä osa terveyspalveluita. Jotta 
turvataan riittävä ja laadukas vaihdevuosia koskeva neuvonta, on pa-
nostettava koulutukseen ja digitalisiin palveluihin.

Kannattaja: Johanna Nuorteva
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Silja Borgarsdóttir Sandelinin 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.06.2022 § 118

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Eva Biaudetin ja 15 muun valtuutetun valtuustoa-
loitteesta koskien vaihdevuosineuvontatoimintaa Helsinkiin:

”Aloitteessa vaaditaan, että kaupunki selvittää, kuinka vaihdevuosineu-
vonta voitaisiin parhaiten toteuttaa Helsingin terveydenhuollossa. Aloit-
teen mukaan suomalaisessa terveydenhuollossa laiminlyödään vaih-
devuosi-ikäisiä naisia. Kaikilla naisilla on oikeus tulla ymmärretyksi ke-
hon tapahtumiin liittyen ja saada tehokkaampaa hoitoa vaihdevuosioi-
reiden aiheuttamiin haittoihin. Aloitteessa todetaan, että Suomi on edel-
läkävijä monessa tasa-arvoon liittyvässä asiassa, ja nyt on aika suhtau-
tua vaihdevuosiin vakavasti hoitoalalla ja työelämässä.

Vaihdevuosilla tarkoitetaan aikaa, jolloin naisen munasarjojen toiminta 
vähenee tai loppuu kokonaan ja kuukautiset jäävät pois. Tällöin estro-
geenituotanto munasarjoissa vähenee tai loppuu kokonaan. Vaihde-
vuodet alkavat naisilla yleensä noin 50 vuoden iässä, mutta se vaihte-
lee yksilöllisesti noin 45–55 vuoden välillä. Vaihdevuosien ajatellaan al-
kaneen, kun kuukautiset ovat olleet yli yhden vuoden poissa. Vuonna 
2020 Helsingin kaupungilla perusterveydenhuollon terveysasemilla oli 
suoritteita yhteensä 1 758 358 (sisältää käynnit, sähköisen asioinnin, 
hoitopuhelut ja kirjeet), joista vaihdevuosioireiden takia asiointia oli 0,06 
prosenttia (1090 suoritetta). 

Terveysneuvonta

Terveydenhoitolain (13326/2010) 13 §:n mukaan kunnan on järjestettä-
vä alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 
sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on 
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sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Kunnan on järjes-
tettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän ter-
veytensä sekä hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveys-
neuvonnan sekä terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä 
ja sairauksien ehkäisyä sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhal-
lintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä myös 
opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisil-
le.

Terveysneuvonta sisältyy sosiaali- ja terveyspalvelutoimialan palvelu-
valikkoon. Tukeudumme ensisijaisesti sähköisiin kanaviin ja itsepalve-
luun terveysneuvonnassa. Helsinkiläisille tarjotaan terveysneuvontaa 
vuorokauden ympäri terveysasemien chatbotista, Omaolo-palvelusta ja 
terveysneuvontapuhelimesta. Kiireettömissä terveyteen tai terveyspal-
veluihin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä terveysneuvonnan 
numeroon 09 310 10023. Terveysasemien chatbot ohjaa hakemaan 
terveyspalveluja oikeasta paikasta ja tarvittaessa chatbot yhdistää 
asiakkaan esimerkiksi kaupungin sähköiseen asiointiin, Omaoloon tai 
Omakantaan. Omaolo-palvelussa voi arvioida hoidon tarvetta. Chatbot 
löytyy Helsingin jokaisen terveysaseman sivulta. Chatbot tunnistaa 
vaihdevuoden sanana ja ohjaa asiakasta saamaan lisätietoa vaihde-
vuosista, sen oireista ja itsehoidosta. Terveysasemien sivut ovat osoit-
teessa

********** 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat koulutettuja asiantuntijoita koh-
taamaan asiakas kokonaisvaltaisesti hänen koko elämänkaarensa ai-
kana ja antamaan tarvittaessa terveysneuvontaa. Julkisessa tervey-
denhuollossa ei tehdä asiakkaille säännöllisiä rutiinigynekologikäyntejä. 
Nämä toteutuvat yksityisgynekologien vastaanotoilla. Gynekologisia 
tutkimuksia tehdään vain, kun se on lääketieteellisesti perusteltuja. 
Tutkimus voi olla tarpeen esimerkiksi äitiysneuvolakäynnillä tai päivys-
tysvastaanotolla, kun selvitetään vatsakipujen syytä. 

Kunnan on järjestettävä alueellaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 14 
§:n mukaan valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat. 
Kunta voi lisäksi järjestää seulontoja ja terveystarkastuksia tietyn taudin 
tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi. Hel-
sinkiläisille 25–65-vuotiaille naisille tarjotaan viiden vuoden välein gy-
nekologinen irtosolututkimus (PAPA). Irtosolututkimuksen avulla voi-
daan todeta kohdunkaulan syöpäriski varhaisessa vaiheessa. Tutki-
muksen avulla voidaan todeta myös monet hoidettavissa olevat tuleh-
dukset ja virustaudit. Rintasyöpäseulontatutkimukseen (mammografia) 
kutsutaan helsinkiläiset 50–68-vuotiaat naiset kahden vuoden välein. 
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Seulontatutkimus ei ole tavanomainen vastaanotto, vaan keskittyy ai-
noastaan näytteenottoon tai tutkimukseen.

Työterveyshuoltopalvelut

Työssäkäyvien helsinkiläisten työnantajien velvollisuus on työterveys-
huoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaan järjestää työntekijöilleen työter-
veyshuollon palvelut. Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään pal-
velujen laajuus. Lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto tarkoittaa 
muun muassa työntekijöiden terveystarkastuksia ja työpaikalla tehtäviä 
työpaikkaselvityksiä. Tämän lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöil-
leen yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita terveydenhuollon palve-
luja, kuten esimerkiksi gynekologipalveluja. Sairaanhoidon järjestämi-
nen on vapaaehtoista. 

Työterveyshuollon ensisijainen tehtävänä on työkyvyn hallinnan, seu-
rannan ja varhaisen tuen toteutus yhteistyössä työantajan kanssa. Työ-
terveyshuolto kartoittaa aktiivisesti asiakkaiden itse kokemaa työkykyä 
ja jäsentää yhdessä heidän kanssa hoidon tarvetta. Tämä mahdollistaa 
samalla keskustelun myös vaihdevuosiin liittyvistä kysymyksistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimiala on 
vahvistanut digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa Helsin-
gin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti ja terveysneuvonta sisäl-
tyy sähköisissä kanavissa tarjottavaan palveluvalikkoon. Terveys- ja 
hyvinvointikeskus (THK) -toimintamalli ja terveys- ja hyvinvointiarvio -
työkalu mahdollistavat asiakkaiden asioiden arvioinnin kokonaisuutena. 
Ne mahdollistavat löytämään riskiryhmiä ja tarvittaessa kohdistamaan 
terveysneuvontaa ja muita palveluja terveys- ja hyvinvointiriskissä ole-
viin asiakkaisiin, huomioiden myös vaihdevuosioireiset naiset.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Osalla naisista vaihdevuodet menevät ohi huomaamattomasti, mutta 
osa kärsii vaihdevuosioireista muun muassa kuumista aalloista, unihäi-
riöistä, ärtyneisyydestä useamman vuoden ajan. Vaihdevuodet voivat 
tuoda mukanaan suoranaisia terveyshaittoja, sillä hormonimuutosten 
vaikutuksesta muun muassa alttius sydän- ja verisuonisairauksille li-
sääntyy ja luuston haurastuminen kiihtyy.

Kansallisille terveyssivustoille on hyvä saada tietoa yleisesti koko ihmi-
sen elämänkaaren aikaisesta hyvinvointi- ja terveyden edistämiseen 
liittyvistä asioista mukaan lukien vaihdevuodet ja hyödyntää esimerkiksi 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Naistentalossa ole-
vaa vaihdevuosiohjeistusta 

www.terveyskyla.fi/naistalo."

https://www.terveyskyla.fi/naistalo
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24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 252
Valtuutettu Maarit Vierusen aloite terveysasemapalvelujen ulkois-
tamisesta Vuosaaren terveysasemalla

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta pa-
rantaa Vuosaaren alueen terveyspalveluiden saatavuutta 
avaamalla Meri-Rastilaan ostoskeskuksen uudistamisen yhtey-
dessä sosiaali- ja terveystoimen toimipiste.

Valtuutettu Maarit Vierunen ehdotti valtuutettu Otto Meren kannattama-
na hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten terveysa-
semapalveluja voidaan parantaa Vuosaaren terveysasemalla ja 
yhtenä mahdollisena keinona tarkastellaan myös palvelujen 
ulkoistamista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsista äänestettiin erikseen.

4 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 27
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia 
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Haglund, Sandra Hagman, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 
Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Ka-
leva, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Nasima Razmyar, Pirkko Ruoho-
nen-Lerner, Ilkka Taipale, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 11
Maaret Castrén, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Kimmo 
Niemelä, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, 
Seida Sohrabi, Maarit Vierunen

Tyhjä: 38
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Nina Miettinen, 
Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Ter-
hi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura 
Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Poissa: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Juha Hakola, Emma Kari, Dani Niskanen, Tom 
Packalén, Suvi Pulkkinen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Erkki 
Tuomioja

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Ville Jalovaaran ehdot-
tamaa toivomuspontta.

5 äänestys

Valtuutettu Maarit Vierusen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Maarit Vierusen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, 
Maaret Castrén, Oona Hagman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Sini 
Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Kimmo Nie-
melä, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Matias Paju-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarko-
maa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen
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Ei-äänet: 22
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva Bi-
audet, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Timo Harakka, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Laura Korpinen, 
Minja Koskela, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Ilkka Taipale

Tyhjä: 26
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi 
Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Minna Lindgren, Nina Miettinen, Terhi Peltokorpi, 
Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Poissa: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Juha Hakola, Emma Kari, Dani Niskanen, Tom 
Packalén, Suvi Pulkkinen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Erkki 
Tuomioja

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Maarit Vierusen ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Maarit Vierunen ja 14 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää Vuosaaren terveysasemapalvelujen 
ulkoistamista hoidon saatavuuden varmistamiseksi.  
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Kaupunginhallitus katsoo, että väestömäärältään kasvavan Vuosaaren 
terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseen tarvitaan edelleenkin 
kehittämistoimia ja uudelleen arviointia. Vuosaaren terveys- ja hyvin-
vointikeskuksen terveysasemapalvelun henkilökunta on onnistunut 
purkamaan hoitotakuujonon, joka syksyllä 2021 oli suurimmillaan lähes 
1 000 potilasta. Hoitajan vastaanottoajan kautta lääkärin vastaanotolle 
pääsee noin kuukaudessa, mikä on Helsingin terveysasemilla keski-
määräinen aika. Helsingin eri kaupunginosien terveyspalvelujen toimi-
vuuden vertailussa tulee ottaa huomioon väestöennusteet, sosioeko-
nomiset ja -demografiset erot sairastavuudessa ja kuolleisuudessa se-
kä käytössä olevien palvelujen henkilöstöresurssit. 

Aloitteessa esille otettu terveysasemapalvelujen määräaikainen hankin-
ta Kannelmäen ja Helsingin keskustan alueella perustuu kaupunginval-
tuuston päätökseen 10.6.2020 § 158. Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätti näiden kahden alueen terveysasemapalvelujen kilpailuttamisesta 
17.12.2020 § 318. Päätöksen mukaan ostopalveluterveysasemien toi-
mintaa ja tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkoitus on tehdä sopimuskauden 
puolivälitarkastelu sekä verrata ostopalveluterveysasemien suoriutu-
mista ja toimintatapoja kaupungin omien terveysasemien tuotantoon. 
Vertailun tekee kolmas, puolueeton asiantuntijataho. Ostopalveluter-
veysasemien tulee toimia riittävän pitkään ennen kuin vertailu tehdään 
omien terveysasemien suhteen, koska toiminnan vaikutukset tulevat 
esiin vasta pidemmällä aikavälillä. Ennen vertailun ja uusien päätösten 
tekemistä on myös otettava huomioon pandemiasta aiheutuneet nor-
maalista poikkeavat vaikutukset kaupungin omilla terveysasemilla ja ti-
lanteen tasaantumiseen tarvittava aika.       

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 654

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Lisäys kappaleeksi 4:
”Kaupunginhallitus katsookin, että Vuosaaren terveyspalveluiden saa-
tavuuden parantumista tulee arvioida uudelleen vuoden 2023 keväällä. 
Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkit-
tävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, näkee kaupunginhalli-
tus välttämättömänä käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren 
terveysasemapalveluiden ulkoistamisesta.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Jo-
hanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Raz-
myar, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 5
Juha Hakola, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 tyhjä).
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19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Maarit Vierusen ja 14 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien Vuosaaren terveysaseman terveysasemapalvelu-
jen ulkoistamista:

”Aloitteessa esitetään, että Vuosaaren terveysaseman palvelujen piiris-
sä olevien asukkaiden hoidon saatavuuden varmistamiseksi kaupunki 
selvittää terveysasemapalvelujen ulkoistamista Vuosaaren terveysa-
semalla ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat päätökset.

Itä-Helsingissä sijaitsevassa Vuosaaressa asuu 38 800 asukasta. Vuo-
saaren kaupunginosa jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin, joista viidellä 
ensiksi mainitulla on merkittävästi asutusta: Keski-Vuosaari, Kallahti, 
Meri-Rastila, Rastila, Aurinkolahti, Uutela, Niinisaari, Nordsjön kartano 
ja Mustavuori. Vuonna 2021 Vuosaaren asukkaiden 0−15-vuotiaiden 
osuus oli 17 prosenttia, 16−64-vuotiaiden 63 prosenttia ja yli 65-
vuotiaiden 20 prosenttia. Heistä ulkomaalaistaustaisia vuonna 2020 oli 
26,7 prosenttia. 

Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 alueittaisen väestöennus-
teen, joka ulottuu vuoteen 2036 saakka. Ennuste perustuu oletuksiin 
nykyisessä asuntokannassa asuvan väestön muutoksista, tulevasta 
asukasrakenteesta ja asumisväljyydestä. Väestöennusteen tärkeimmät 
kasvualueet ovat suurilla projektialueilla: Kalasatamassa, johon kuulu-
vat myös Sompasaari, Hanasaari, Hermanninranta ja Kyläsaari (kasvu 
yhteensä 16 000 asukasta), Pasilassa, johon kuuluu alueen pohjoiso-
sassa oleva niin sanottu Postipuiston alue (kasvu yhteensä 13 800 
asukasta), Kruunuvuorenrannalla ja muualla Laajasalon alueella (kasvu 
yhteensä 11 800 asukasta), Vuosaaressa (kasvu yhteensä 8 700, josta 
Meri-Rastilan kasvu 3 900 asukasta), Jätkäsaaressa (kasvu 8 000 asu-
kasta), Malmin lentokentällä (kasvu 7 800 asukasta), Hernesaaressa 
(kasvu 6 200 asukasta) sekä Lauttasaaressa, johon kuuluu myös Koi-
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vusaari (kasvu on 4 300 asukasta). Väestön kasvuennusteesta on to-
dettavissa, että väestön odotetaan kasvavan merkittävästi myös muun 
kuin Vuosaaren alueella.

Kansaneläkelaitos (Kela) on kehittänyt sairastavuus- ja kansantauti-
indeksin alueiden välisten terveyserojen tarkasteluun. Indeksejä voi-
daan tarkastella myös alueittain Helsingin sisällä. Sairastavuusindeksi 
lasketaan kolmen väestön sairastavuutta kuvaavan rekisterimuuttujan 
avulla. Nämä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, 
pitkäaikaissairastavuutta kuvaava erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeu-
tettujen osuus väestöstä ja väestön kuolleisuus. Kansantauti-indeksiin 
lasketaan mukaan seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon 
oikeuttavaa sairautta. Nämä ovat astma, diabetes, nivelreuma, psykoo-
sit, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti. Vuo-
den 2019 Kelan sairastavuus- ja kansantauti-indeksi tietojen pohjalta 
Helsingin kaupunki on laatinut julkaisun, jonka mukaan helsinkiläisten 
terveydentila on yleisesti ottaen hyvä kaikkiin suomalaisiin verrattuna. 
Yleisiä kansantauteja sairastetaan pääkaupungissa koko muuta Suo-
mea vähemmän. Keskiarvot kuitenkin peittävät muuta maata suurem-
man polarisaation. Osa kaupunkilaisista onkin usean indikaattorin, 
myös terveyden, suhteen haavoittuvassa asemassa. Helsingin kau-
pungin julkaisu sairastavuus- ja kansantauti-indekseistä on luettavissa 
alla olevasta linkistä:

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireit-
täin 2019.

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) ja perhekeskus (PK)

Vuosaaren terveysasema toimii Vuosaaren THK:ssa. Vuosaaren 
THK:n palvelut sisältävät terveysasemapalvelun, suun terveydenhuol-
lon, fysioterapian, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut sekä psykiatria- 
ja päihdepalvelut. Samassa talossa toimii Vuosaaren PK, jossa on äi-
tiys- ja lastenneuvolapalveluja sekä perhevalmennusta, neuvolapsyko-
login palveluja, lasten ja nuorten suunterveyden palveluja, puheterapi-
aa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa, lastensuo-
jelun palveluja ja vammaispalveluja. Kotiin tarjottavia palveluja ovat 
lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden sosiaaliohjaus. 

Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintamallin tavoitteena on taa-
ta kaikille asiakkaille riittävät ja asianmukaiset terveyspalvelut. Tämä 
toteutetaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnilla, jossa asiakas saa tar-
vittaessa myös yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin palvelut tar-
peensa mukaan. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemi-
sen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja välittö-
mästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai moniammatillisena 

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_03_02_Tilastoja_4_Maki.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_03_02_Tilastoja_4_Maki.pdf
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verkostona. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- ja hyvinvointi-
keskusta.

Vuosaaren terveysaseman palvelujen saatavuus

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on valmisteltu terveydenhuolto-
lain muutosta, jolla tiukennetaan porrastaen perusterveydenhuollon 
hoitotakuuta kiireettömässä hoidossa. Jos uudistus toteutuu, potilaan 
tulee päästä hoitoon 14 vuorokaudessa 1. syyskuuta 2023 alkaen ja 
seitsemän päivän sisällä 1. marraskuuta 2024 alkaen hoidon tarpeen 
arvioinnista. STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
avulla ohjataan ja kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja. Ohjelman 
yksi viidestä päätavoitteesta on peruspalvelujen saatavuuden paranta-
minen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia peruspalve-
lujen saatavuuden parantamisessa, tarjoamalla Hyvä vastaanotto -
valmennusta. Hyvä vastaanotto ei ole yksittäinen toimintamalli, vaan 
kehittämisen menetelmä, joka perustuu lean-oppeihin ja kansainvälisiin 
kokemuksiin open access -idean soveltamisesta terveydenhuoltoon. 
Suomeen konsepti on tuotu Ruotsista, missä se tunnetaan nimellä Bra 
mottagning.  

Vuosaaren THK:n terveysasemapalvelun henkilökunta on osallistunut 
THL:n Hyvä vastaanotto -valmennukseen syksystä 2021 kevääseen 
2022 saakka. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Valmennuksen aikana 
Vuosaari on muun muassa onnistunut purkamaan hoitotakuujonon, 
jossa syksyllä 2021 oli suurimmillaan lähes 1000 potilasta. 

Nykyään hoitajan vastaanottoajan kautta lääkärin vastaanotolle pääsee 
noin kuukaudessa, mikä on tämänhetkisen Helsingin kaupungin ter-
veysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin vastaanotolle. Myös 
puhelimitse yhteydensaanti Vuosaaren terveysasemalle on parantunut. 
Kaikkiin puhelimitse tulleisiin yhteydenottoihin pystytään vastaamaan 
saman päivän aikana. Lisäksi Vuosaari on pilotoinut uudenlaista kehit-
täjälääkäritoimintaa THL:n Hyvä vastaanotto -valmennuksen aikana. 
Muista Helsingin terveysasemayksiköistä Vuosaareen saapuneet kehit-
täjälääkärit ovatkin onnistuneesti tukeneet eri ammattiryhmien välistä 
yhteistoimintaa ja parantaneet hoitoprosessien sujuvuutta. Myös uusia 
ammattiryhmiä, kuten farmaseutteja ja sihteereitä, on palkattu tuke-
maan hoitajien ja lääkäreiden työtä.

THL:n suosituksen ja ohjeistuksen perusteella kiireettömien ajanvarau-
saikojen jonoa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana 
oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysase-
man T3-luku on näiden aikojenkeskiluku eli mediaani. Aloitteessa tode-
taan, että Vuosaaren terveysasemalla palvelujen saatavuus on ollut 
heikkoa jo pidemmän aikaa ja Vuosaaressa odotusaika lääkärille (T3) 
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oli 90 vuorokautta 1.3.2022. Vertailu muihin Helsingin kaupungin ter-
veysasemiin johtaa kuitenkin harhaanjohtavaan lopputulokseen. Vuo-
saaren terveysasemalla painotetaan THK-mallin tavoin erityisesti mo-
niammatillista yhteistyötä ja hoidon saatavuutta, joten asiakkaille anne-
taan aina ensin aika kokonaishoidon tarvetta kartoittavalle ammattilai-
selle ennen lääkärin vastaanottoa. Tämä ammattilainen voi olla esi-
merkiksi sairaanhoitaja, farmaseutti, diabeteshoitaja tai fysioterapeutti. 
Tarvittava lääkärin arvio toteutetaan tilanteen niin vaatiessa moniam-
matillisesti jo ensikäynnillä tämän toisen ammattilaisen arvion yhtey-
dessä, eikä lääkärille varata käyntiä varten erillistä aikaa. Mikäli jat-
koaika tarvitaan esimerkiksi seurantakäyntiä varten, huolehtii lääkäri 
tapaamansa potilaan sovituista jatkotoimenpiteistä. 

Vuosaaren terveysasemalle on saatu hyvin lisää hoitajatyövoimaa. Hoi-
tajien kaikki 35 vakanssia on täytetty viimeisen vuoden aikana. Tämän 
lisäksi vuoden 2022 loppuun asti on Vuosaareen saatu hoitovelan pur-
kuun noin 12–14 hoitajan lisätyöpanos. Vuosaaren terveysasemalla 
työskentelevien lääkäreiden laskennallinen kokonaisvaje on toukokuun 
2022 alussa vain noin 15 prosenttia eli 21 lääkäristä puuttuu 3,15 lää-
kärin työpanos. Vuodesta 2021 Vuosaaren terveysasema on käyttänyt 
päivystykselliseen vastaanottotoimintaan apuna lääkäriostopalveluja.  
Ostopalveluapua on hankittu tänä vuonna lyhytaikaisesti myös resep-
tien uusimiseen ja Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisa-
asiakasportaalin viestien vastaamiseen.

Terveysasemapalvelujen ulkoistaminen

Kaupunginvaltuusto oikeutti 10.6.2020 § 158 sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen määräaikaisen hankin-
nan kahdella alueella. Hankinta toteutettiin Kannelmäen ja Helsingin 
keskustan alueilla neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden 
vuoden mittaisella optiokaudella.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan sisältyivät kilpailute-
tun toiminnan toteutumisen arviointia koskevat sosiaali- ja terveyslau-
takunnan 17.12.2020 § 318 edellyttämät menettelyt sekä valmistelussa 
niille määritellyt toteutustavat. Ostopalveluterveysasemien toimintaa ja 
tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkoituksena on lisäksi tehdä sopimuskau-
den puolivälitarkastelu, joka raportoidaan lautakunnalle. Ostopalvelu-
terveysasemien suoriutumista ja toimintatapoja verrataan myös kau-
pungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueettoman 
osapuolen taholta. 

Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden va-
linnaksi perustui sosiaali- ja terveystoimialan projektiryhmän ja asian-
tuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotettiin erityisesti ny-
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kyistä hoidon saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- 
ja rekrytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulko-
puolelle oli suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma THK:n kehi-
tys- tai pilotointityö oli käynnissä ja/tai, joissa oli ollut merkittäviä muu-
toksia viime vuosina (Myllypuron THK, Kalasataman THK ja Vuosaaren 
THK).

Sosiaali- ja terveystoimiala on lokakuusta 2021 alkaen lisännyt ter-
veyspalveluja ja kiireettömän hoidon saatavuutta on parannettu Kan-
nelmäen ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemilla. Toukokuussa 
2022 Kannelmäen ostopalveluterveysasemalla odotusaika lääkärille 
(T3) oli 22 vuorokautta ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemalla yk-
si vuorokausi. Hoitoon pääsy näille terveysasemille on osin ollut omiin 
terveysasemiin verrattuna nopeampaa. Tarkoitus on selvittää taustat 
jonotusaikojen eroissa sekä käytössä olevat toimintamallit ja siirtää 
mahdollisesti parempi toimintatapa tai sen osia omaan toimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ennen kuin tehdään uusia 
päätöksiä terveyspalvelujen ulkoistamisista, tulee tarkasti arvioida 
suunnitelmien mukaisesti ostopalveluterveysasemien suoriutumista ja 
toimintatapoja sekä verrata niitä kaupungin omien terveysasemien tuo-
tantoon kolmannen puolueettoman osapuolen taholta. Helsingin eri 
kaupunginosien terveyspalvelujen toimivuuden vertailussa tulee ottaa 
huomioon väestöennusteet, sosioekonomiset ja -demografiset erot sai-
rastavuudessa ja kuolleisuudessa sekä käytössä olevat palvelujen 
henkilöstöresurssit. Ostopalveluterveysasemien tulee toimia riittävän 
pitkään ennen kuin vertailu tehdään Helsingin kaupungin omien ter-
veysasemien suhteen, koska toiminnan vaikutukset tulevat esiin vasta 
pidemmällä aikavälillä. On huomionarvoista, että ostopalveluterveysa-
semien toiminta alkoi covid-19-pandemian keskellä lokakuussa 2021, 
jolloin Helsingin kaupungin omien terveysasemien tilanne oli täysin 
normaalista poikkeava. Vertailu pitäisi tehdä vasta, kun pandemia ja 
väestön jakautuminen eri terveysasemien kesken on tasaantunut.

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että 
terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii 
edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä 
lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveys-
palveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 
2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on 
tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lau-
takunta välttämättömänä käynnistää erityiset selvityksiin perustuvat 
toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattamiseksi 
asianmukaiselle tasolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
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Hyvä terveyspalvelujen saavutettavuus sujuvoittaa asiakkaiden hoitoon 
pääsyä. Riittävän nopealla ja tasavertaisella hoitoon pääsyllä tervey-
denhuollon asiantuntijan vastaanotolle on myönteinen vaikutus asiak-
kaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eriarvoisuuden vä-
hentämisen ja heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten ter-
veyden vahvistamisen tulee olla eri toimijoiden tavoitteena niin yksilö- 
kuin aluenäkökulma huomioiden.”

Käsittely

07.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet ko-
koukseen. 

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset: 

Vastaehdotus 1 :
Jäsen Maaret Castrén: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella 
sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saata-
vuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lauta-
kunta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toi-
mien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden pa-
rantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren 
terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa 
kuin muilla kaupungin alueilla, näkee lautakunta välttämättömänä 
käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren terveysasemapalve-
luiden ulkoistamisesta.

Kannattaja: jäsen Matti Niiranen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella 
sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saata-
vuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lauta-
kunta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toi-
mien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden pa-
rantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren 
terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa 
kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käyn-
nistää erityiset selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveys-
asemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Maaret Castrén)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 4
Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Kati Juva, Laura Kor-
pinen, Touko Niinimäki, Mikko Paunio, Oula Silvennoinen, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Maaret Castrénin vastaehdotus hävisi jäsen Pentti Arajärven 
vastaehdotukselle äänin 4 - 9.

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen 
Pentti Arajärven vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

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

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941

mari.kinnunen(a)hel.fi
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§ 253
Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

 valtuutettu Minna Lindgrenin aloite apuvälineiden palautuksen suju-
voittamisesta

 valtuutettu Jukka Järvisen aloite korvaushoidon hallitusta alasajosta

 valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Nordenskiöldin aukion lippa-
kioskin siirtämiseksi Linnankosken puistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 228
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

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

 Seija Muurinen, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Nina Suomalainen, ersättare Laura Rissanen
 Anni Sinnemäki, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Alviina Alametsä, ersättare Johanna Sydänmaa
 Maria Ohisalo, ersättare Jussi Chydenius
 Amanda Pasanen, ersättare Suvi Pulkkinen
 Tuomas Rantanen, Nina Miettinen
 Johanna Nuorteva, ersättare Hannu Oskala
 Pentti Arajärvi, ersättare Jukka Järvinen
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen
 Petra Malin, ersättare Sandra Hagman
 Harry Harkimo, ersättare Kimmo Niemelä
 Mikael Jungner, ersättare Oona Hagman
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Heimo Laaksonen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Outi Alanko-Kahiluoto
 Timo Harakka
 Mari Holopainen
 Laura Kolbe
 Hannu Oskala
 Johanna Sydänmaa
 Elina Valtonen

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i 
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt 
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På 
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att samman-
trädet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 229
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Matias Pajula och Björn Månsson valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Mia Haglund och Maaret Castrén som ersät-
tare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Matias Pajula 
och Björn Månsson till protokolljusterare med ledamöterna Mia 
Haglund och Maaret Castrén 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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§ 230
Anmälan om uteslutning ur fullmäktigegruppen

HEL 2022-011247 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige antecknar den i bilagan ingående anmälan om att en 
ersättare har uteslutits ur Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Erottamisilmoitus 21.9.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan ska fullmäktigegruppen skriftli-
gen anmäla för fullmäktige om en ledamot har uteslutits ur gruppen.

Sannfinländarnas fullmäktigegrupp har 21.9.2022 anmält att ersättaren 
Marko Kettunen har uteslutits ur fullmäktigegruppen från och med 
13.9.2022.

Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Erottamisilmoitus 21.9.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 231
Val av ersättare i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och 
allmänna områden

HEL 2022-010207 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 Beviljar Julia Saarholm avsked från uppdraget som ersättare i 
stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

 väljer till ersättare Edina Bilajac i stadsmiljönämndens sektion för 
byggnader och allmänna områden (personlig ersättare för Santtu 
Salmela) för stadsfullmäktiges mandattid.  

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Edina Bilajac till ny ledamot i stadsmil-
jönämndens sektion för byggnader och allmänna områden på förslag 
av ledamoten Mia Haglund.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 25.8.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige
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 Beviljar Julia Saarholm avsked från uppdraget som ersättare i 
stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden

 väljer _____________ till ersättare i stadsmiljönämndens sektion för 
byggnader och allmänna områden (personlig ersättare för Santtu 
Salmela) för stadsfullmäktiges mandattid. 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 233) Julia Saarholm (VF) till ersätta-
re i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden 
för stadsfullmäktiges mandattid. Hon har 25.8.2022 ansökt om avsked 
från sin uppgift som ersättare i sektionen på grund av personliga skäl.

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

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 25.8.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
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De i beslutet nämnda Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Revisionskontoret
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 647

HEL 2022-010207 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 Myöntää Julia Saarholmille eron kaupunkiympäristölautakunnan ra-
kennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen tehtävästä

 valitsee ________________ kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaoston varajäseneksi (Santtu Salme-
lan henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 232
Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion

HEL 2022-010676 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljar Aydin Saiyar avsked från förtroendeuppdraget som ersätta-
re i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion 

 väljer Matti Rutonen till ersättare i fostrans- och utbildningsnämn-
dens finska sektion (personlig ersättare för Anne Lemström) för 
stadsfullmäktiges mandattid. 

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 7.9.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 (§ 238) Aydin Saiyar (VF) till ersättare 
i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för stadsfullmäkti-
ges mandattid. Han har 7.9.2022 ansökt om avsked från sitt medlem-
skap i sektionen efter att han utträde ur partiet.
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Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 7.9.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 608

HEL 2022-010676 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Aydin Saiyarille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

 valitsee Matti Rutosen kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston varajäseneksi (Anna Lemströmin henkilökohtainen 
varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 233
Projektplan för att ersätta metrons spårledningar

HEL 2022-007052 T 08 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige godkände projektplanen för att ersätta metrons spår-
ledningar, enligt vilken det totala priset för projektet, som utgörs av ge-
nomförandet av projektet samt av separata upphandlingar och tilläggs- 
och ändringsarbeten under projektets gång, uppgår till högst 15 750 
000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån för juli 2022.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Spårledningsteknologin, som används för att bestämma metrotågens 
position på stammetrons rälsavsnitt, har nått slutet på sin livscykel och 
ska ersättas. Projektet måste genomföras för att metron ska kunna 
fortsätta trafikera. Projektet säkerställer att metron kan operera på den 
nivå som krävs på ett säkert sätt och med få störningar. Spårledningar-
na ersätts som en del av projekthelheten som ska säkerställa metrons 
kapacitet. De ska ersättas med axelräknare.

Projektets strategiska koppling

Enligt Helsingfors stadsstrategi säkerställs en tillräcklig kapacitet och 
funktionsduglighet i den allt kompaktare stadens trafiksystem genom 
att planera alla transportsätt och beakta deras koppling till varandra. 
Staden har som mål att fortsätta utvecklas till en nätverksstad för spår-
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trafik. Beslutsförslaget stämmer överens med stadsstrategin och stöder 
dess mål.

Utgångspunkter och mål för projektet

Eftersom metron är en viktig del av huvudstadsregionens kollektivtra-
fiksystem är det viktigt att den fungerar säkert och tillförlitligt. Effektiva 
verktyg behövs för att hantera och åtgärda störningar.

I huvudstadsregionens metro används flera olika tekniska system för 
att säkerställa att tågen kan trafikera på ett säkert och pålitligt sätt. En 
del av dessa system har nått slutet på sin livscykel, vilket ökar risken 
för störningar i metrotrafiken. Utan fungerande system kan man inte 
garantera att trafiken löper smidigt. Projekthelheten för att säkerställa 
metrons kapacitet innefattar ett flertal projekt, som har som mål att sys-
tematiskt byta ut eller utveckla de tekniska system som blivit föråldrade 
eller inte uppnår dagens standard. Metrons trafikdirigering kräver exak-
ta uppgifter om var på banan varje tåg befinner sig i ett givet ögonblick.

Det finns två allmänt vedertagna teknologiska lösningar för att be-
stämma positionen på tåg i ett bannät: spårledningar och axelräknare. I 
huvudstadsregionens metro används spårledningar för att identifiera 
lediga banavsnitt. Vid metrodepån i Kasåkern används axelräknare för 
samma syfte.

Globalt har spårledningar använts i över ett sekel. I en spårledning för-
orsakar tågets hjul en ändring i den ström eller frekvens som leds ge-
nom rälsavsnittet i fråga när de rör vid rälsen. Spårledningens appara-
tur registrerar ändringen och kan meddela trafikdirigeringen att det 
finns ett tåg på spåret. Spårledningsteknologin har i regel krävt omfat-
tande ändringar i spåret.

En axelräknare registrerar närvaron av ett tåg genom att magnetiskt 
beräkna antalet hjul som anlänt till och lämnat ett rälsavsnitt. Om anta-
let hjul som anlänt till rälsavsnittet är större än antalet hjul som lämnat 
det tolkar apparaturen det som att ett tåg befinner sig på rälsavsnittet. 
Axelräknarteknologin har fungerat utmärkt sedan 1990-talet.

Den nuvarande stammetrons spårledningar har nått slutet på sin 
livscykel och kommer snart inte längre att fungera tillförlitligt. Stammet-
rons föråldrade spårledningar ligger ofta bakom fel som leder till trafik-
störningar. Under de senaste åren har det allt oftare förekommit fel i 
spårledningselementen. Med tanke på att metrotrafiken garanterat ska 
vara tillförlitlig och säker är det ändamålsenligt att ersätta spårledning-
arna med ett system som passar ihop med systemet för tågkontroll. 
Västmetrons andra fas, där metronätet byggs ut ytterligare, gör det än-
nu viktigare att metrotrafiken löper störningsfritt.
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Det är redan nu svårt att underhålla systemet och få tag i reservdelar. 
Därför måste staden investera i tågkontrollen på spåren. Utöver att det 
gamla systemet inte är tillförlitligt är det svårt att underhålla det, ef-
tersom det med tiden blir allt svårare att få tag på experter som be-
härskar den gamla tekniken. Det går inte längre att få tag i nya reserv-
delar till de spårledningar som nu används, och de reservdelar som 
finns slits allt mer utan tillgång till extern reparationsservice.

Eftersom moderna axelräknare överträffar spårledningar i driftsäkerhet 
ska stammetrons spårledningar ersättas med axelräknare i projektet. 
Axelräknare är enklare att underhålla och kräver färre kablar i spårom-
rådet. Axelräknare fungerar bättre än spårledningar i fuktiga förhållan-
den. Antalet störningar i trafiken minskar när systemet blir tillförlitligare.

I projektet har man bestämt sig för att använda axelräknare av de skäl 
som räknats upp ovan och eftersom en axelräkningsapparatur totale-
konomiskt ger upphov till lägre livscykelkostnader än spårledningar. 
Det är dessutom omöjligt att installera ersättande spårledningar utan 
långa avbrott i trafiken. Målet är att genomföra projektet utan trafikav-
brott.

Från trafikdirigeringens synpunkt skiljer sig den ersättande teknikens 
principer inte från de nuvarande. Systembytet påverkar inte metrons 
verksamhetsmiljö märkbart och den ersättande teknologin passar ihop 
med det nuvarande systemet för trafikdirigering.

Eftersom projektet genomförs i ett befintligt metrosystem med daglig 
trafik har särskild vikt lagts vid risker och riskhantering. Med hjälp av 
riskhantering ska man garantera att passagerartrafiken löper säkert 
och smidigt och att projektet lyckas.

Projektet är nödvändigt, eftersom metron inte kan trafikera säkert och 
pålitligt utan ett tillförlitligt system för positionsbestämning.

Genomförande av projektet

I projektet ingår anskaffning av ett ersättande system, ändringar i det 
nuvarande systemet för trafikdirigering för att göra det möjligt att koppla 
den nya apparaturen till systemet samt nedmontering av den nuvaran-
de apparaturen.

Projektet ska genomföras i tre huvudsakliga faser:

Fas 1: Systemplanering

I denna fas ingår utredning, definiering och planering av ett ersättande 
system, beredning av de tekniska och kommersiella handlingar som 
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behövs för offertbegäran samt konkurrensutsättning. Marknadsdialogen 
med leverantörer fortsätter och planeringen av projektet preciseras.

Fas 2: Genomförande

Leveransavtalet inleder genomförandefasen. Under denna fas ska le-
verantören planera genomförandet och apparaturen installeras, testas 
och tas i bruk. Dessutom ska man försäkra sig om att den ersättande 
teknologin är tillförlitlig och praktisk att använda och underhålla.

Fas 3: Nedmontering av den gamla apparaturen

Planeringen av hur den nuvarande apparaturen ska monteras ner in-
leds när planeringen av det ersättande systemet har godkänts. Ned-
monteringen inleds när den ersättande apparaturen uppfyller beställa-
rens krav och har börjat användas. Projektet avslutas när det slutgiltigt 
har tagits emot.

Enligt tidsplanen ska projektet vara slutfört i sin helhet innan installatio-
nen av systemet för tågkontroll inleds i mitten av 2025.

Projektkostnader

De sammanlagda projektkostnaderna exklusive mervärdesskatt beräk-
nas uppgå till högst 15 750 000 euro i prisnivån för juli 2022.

Den mer exakta indexbaserade kostnadsnivån för projektet fastställs 
som en del av upphandlingslösningen och indexet används för att följa 
upp projektkostnaderna. Om ingen exakt indexklausul fastställs an-
vänds levnadskostnadsindex för att följa upp kostnadsnivån.

Projektets kostnadskalkyl utgörs av kostnaderna för projektplaneringen, 
anskaffningen och installationen av axelräknarsystemet, ändringar i det 
nuvarande trafikdirigeringssystemet samt nedmonteringen och kasse-
ringen av de gamla spårledningarna. För projektet reserveras dess-
utom en riskreservering på cirka 4 %.

I HST:s resultatbudget 2022 reserveras 2 000 000 euro för projektet. 
Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till cirka 5 250 000 euro 
2023, cirka 5 250 000 euro 2024 och cirka 3 250 000 euro 2025. De 
kostnader som gäller åren 2023–2025 beaktas då HST gör upp budget 
för dessa år.

Projektets inverkan på driftsekonomin

Ett projekt med 20 års avskrivningstid och lineära avskrivningar orsakar 
årligen extra avskrivningskostnader på 790 000 euro.
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HST försäkrar egendomen genom stadens försäkringsfond. Försäk-
ringsfondspremien är 0,1 % av kapitalvärdet, till att börja med alltså cir-
ka 15 000 euro om året.

På basis av HRT:s grundavtal kan staden fakturera HRT för 50 % av 
avskrivningarna för investeringen (cirka 400 000 euro om året) och 50 
% av de kalkylmässiga ränteutgifterna (sammanlagt cirka 3 900 000 
euro under 20 års tid, kalkylränta på 5 %). HST återbetalar de kalkyl-
mässiga ränteutgifterna på 50 % som det fakturerat HRT för i form av 
s.k. ränteintäkter på infrastrukturen till staden.

Resten av avskrivningarna (cirka 400 000 euro om året) och de verkli-
ga räntekostnaderna på cirka 6 600 000 euro för finansiering av inve-
steringen under lånetiden (räntefot på 3 % och 25 års amorteringstid) 
blir kostnader för staden i form av infrastrukturstöd för trafikaffärsver-
ket. Projektet påverkar stadens stöd till HST med i genomsnitt 500 000 
euro om året.

Dessutom blir en del av den avskrivningsandel på 50 % som staden 
fakturerar av HRT och 50 % av den kalkylmässiga räntan årligen kost-
nader för staden genom HRT:s betalningsandel; cirka 50 % av avskriv-
ningsandelen och den kalkylmässiga räntan täcks med biljettintäkter 
medan resten hänför sig till kommunandelen. Den totala effekten av 
HST:s andel av projektet på Helsingfors stads driftsekonomi beräknas 
bli i genomsnitt 700 000 euro om året (HRT:s betalningsandel och 
HST:s stöd från staden sammanlagt).

Befogenheter

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Hankesuunnitelma

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
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Direktionen för trafikaffärsverket
Trafikaffärsverket

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 611

HEL 2022-007052 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy metron raidevirtapiirien korvaamisen 
hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishin-
ta sisältäen hankkeen toteutuksen, hankkeen aikaiset erillishankinnat 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 15 750 000 eu-
roa heinäkuun 2022 hintatasossa.

Käsittely

19.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteellinen: Tuomas Rantanen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2022 § 51

HEL 2022-007052 T 08 00 02

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle raidevirtapiirien korvaushank-
keen hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaan niin, että 
hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen toteutuk-
sen, hankkeen aikaiset erillishankinnat sekä hankinnan aikaiset lisä- ja 
muutostyöt on enintään 15,04 milj. euroa tammikuun 2022 hintatasos-
sa.

Käsittely
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14.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:n hankejohtaja Heikki Viika ja projektijohtaja Salar Mohammad.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 234
Arrendeprinciper för bostadstomter med arrendeavtal som löper ut 
2023 och 2024

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för de i bilaga 1 nämnda 
tomterna eller de tomter som bildas av dem i 23 (Majstad), 24 (Gum-
täkt), 25 (Kottby), 26 (Forsby), 28 (Åggelby), 34 (Östra Baggböle) och 
46 (Sockenbacka) stadsdelen från tidpunkter som bestäms senare till 
31.12.2080 utgående från att årsarrendet för tomterna bestäms i enlig-
het med förteckningen nedan på punkt 1, så att poängtalet 100 för det 
officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av 
priset per kvadratmeter våningsyta som nämns vid respektive stadsdel 
och typ av tomt, och därtill enligt följande principer:

1
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De ovannämnda priserna enligt arrendeprinciperna följs, om inte något 
annat följer av lagstiftningen.

2

Då avtalen för bostadstomterna förnyas bestäms arrendet utifrån vå-
ningsytan (m² vy) som byggts enligt det huvudsakliga användningssyf-
tet, såsom bostadsvåningsytan. Våningsytan som arrendet grundar sig 
på bestäms enligt byggnadsritningarna. Då arrendet bestäms följs det 
som konstateras om våningsytan i miljöministeriets miljöguide nr 72 
och tjänstens utveckling av markegendom och tomter vedertagna avvi-
kelser, som framgår av bilaga 4. I övrigt följs det som en behörig tjäns-
teinnehavare i stadsmiljösektorn bestämmer.

3 

Då man fastställer arrendet och förnyar avtalen för bostadstomter, av-
ses med tomt för flervåningshus en tomt där det finns ett flervånings-
hus, med radhustomt en tomt där det finns ett radhus, med parhustomt 
en tomt där det finns ett parhus och med egnahemstomt en tomt där 
det finns ett egnahemshus.

4

Med flervåningshus avses hus med minst tre bostä-
der/bostadslägenheter där minst två bostäder ligger på varandra, med 
radhus avses hus med minst tre bostäder/bostadslägenheter som har 
kopplats till varandra, med parhus avses hus där två separata bostä-
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der/bostadslägenheter ligger bredvid varandra eller på varandra och 
med egnahemshus avses hus som har en bostad/bostadslägenhet.

5

För affärs-, kontors- eller arbetslokaler eller lokaler med motsvarande 
användningssyfte tas samma arrende ut som för bostadslokaler.

6

För tomter för allmänna byggnader (Y) och motsvarande lokaler tas ett 
arrende ut som är hälften av det arrende som tas ut för bostadslokaler.

7

En behörig tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn har rätt att avvika från 
de föreslagna arrendeprinciperna av en grundad anledning.

8

Av årsarrendena som fastställs enligt detta tas 50 % ut för det första 
avtalsåret, 55 % för det andra året, 60 % för det tredje året, 65 % för 
det fjärde året, 70 % för det femte året, 75 % för det sjätte året, 80 % 
för det sjunde året, 85 % för det åttonde året, 90 % för det nionde året 
och 95 % för det tionde året, och räknat från det elfte året tas arrendet 
ut till 100 %.

9

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för bostadstomter och tilläggs-
villkor som eventuellt föreskrivits av en behörig tjänsteinnehavare i 
stadsmiljösektorn.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner understödd av ledamoten Laura 
Korpinen föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till stads-
styrelsen för ny beredning utgående från att man utreder om tomten 
kan säljas till arrendatorn.

1 omröstningen
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JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerners förslag om återre-
miss

Ja-röster: 80
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hag-
man, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Ve-
ronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville 
Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, 
Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Koleh-
mainen, Pia Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Teija Makkonen, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani 
Niskanen, Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Terhi Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Mika Ebeling, Laura Korpinen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Frånvarande: 2
Mari Holopainen, Johanna Nuorteva

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Sami Haapanen, tomtchef, telefon: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Luettelo tonteista
2 Perustelumuistio
3 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
4 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 178 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
05.10.2022

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Tomternas arrendetagare Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

I Helsingfors löpte cirka 750 arrendeavtal för bostadstomter ut under 
åren 2020–2021. Under åren 2023–2024 löper totalt cirka 60 arrende-
avtal för bostadstomter ut.

Arrendeavtal som ska förnyas finns i stadsdelarna Majstad (11 st), 
Gumtäkt (10 st), Kottby (22 st), Forsby (10 st), Grindbacka i Åggelby (1 
st), Dammen i Åggelby (1 st), Östra Baggböle (1 st) och Sockenbacka 
(2 st). Största delen av tomterna i avtalen som förnyas är egnahems-
hustomter och parhustomter. Dessutom kommer arrendeavtalen för 
tomter för flervåningshus att förnyas. En förteckning över tomterna in-
går i bilaga 1, av vilken även tomternas grunduppgifter framgår.

Allmänt om beredningen av förnyandet av arrendeavtalen som löper ut 2023 och 2024

Tjänsten utveckling av markegendom och tomter inledde beredningen 
för förnyandet av arrendeavtalen för bostadstomter som löper ut åren 
2023 och 2024 i slutet av 2019. Då skickades en skrivelse till arrende-
tagarna om att de gällande avtalen håller på att löpa ut. I skrivelserna 
gavs en preliminär uppskattning om grunderna för hur det nya arrendet 
ska fastställas och dess inverkan på boendekostnaderna. I skrivelsen 
berättades dessutom om processen bakom förnyandet av arrendeavta-
len och om avtalsvillkoren. Vid årsskiftet 2020/2021 skickades en ytter-
ligare skrivelse till arrendetagarna, där man framförde en preciserad 
uppskattning av det nya arrendet och en utredning av våningsytan som 
arrendet grundar sig på. I skrivelsen berättades noggrannare om tids-
schemat för förnyandet av arrendeavtalen, om förfarandet när avtalen 
förnyas och om avtalsvillkoren. Dessutom fick arrendetagarna en möj-
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lighet att skriftligt framföra sina åsikter om förnyandet och om relatera-
de frågor. Tre tomters arrendetagare lämnade in sin åsikt.

Åsikterna som framfördes under beredningen och andra synpunkter 
som kom fram om stadens arrendepraxis för bostadstomter och förny-
andet av avtalen gällde bland annat

 skäligheten av byggrättens värde och 
 att arrendenivån inte kan höjas från 2020–2021 års nivå i Majstads, 

Gumtäkts, Kottbys och Forsbys områden.

Frågorna och synpunkterna ovan och andra mer omfattande frågor 
som hänför sig till ärendet kommenteras i motiveringspromemorian i bi-
laga 2.

Utöver skrivelserna har förnyandet av arrendeavtalen har kommunice-
rats till arrendetagarna bland annat på nätsidorna för tjänsten utveck-
ling av markegendom och tomter vid stadsmiljösektorn. I början av år 
2021 ordnade tjänsten utveckling av markegendom och tomter två in-
vånartillfällen där deltagarna fick information om principerna och tids-
schemat för förnyandet av arrendeavtalen. Vid invånartillfällena besva-
rades publikens frågor av experter från tjänsten utveckling av marke-
gendom och tomter. På tillfällena berättades dessutom om de juridiska 
och praktiska åtgärder som hänför sig till undertecknandet av arrende-
avtalen. Arrendetagarna underrättades om invånartillfällena med in-
bjudningar och på nätsidorna för tjänsten utveckling av markegendom 
och tomter. Promemoriorna som skrevs om invånartillfällena ingår i det 
bifogade materialet till det här förslaget. 

Arrendetagarnas åsikter som framfördes skriftligt eller vid invånartillfäl-
lena har i mån av möjlighet beaktats i beredningen av ärendet. Iaktta-
gelser av allmän natur som framfördes i åsikterna om förnyandet av ar-
rendeavtalen har besvarats i det här förslaget och dess bilagor. Tomt-
specifika specialfrågor som framfördes i åsikterna kommer att besvaras 
senare i samband med besluten om förnyandet av arrendeavtalen. Då 
kommer beredaren ännu att kontakta arrendetagarna. De egentliga be-
sluten om att förnya arrendeavtalen fattas av en behörig tjänsteinneha-
vare i stadsmiljösektorn efter att stadsfullmäktige har fastställt arrende-
principer för tomterna.

Tomtspecifika omständigheter och deras inverkan på arrendepriset för 
en enskild tomt undersöks och beslutas enligt en tjänsteinnehavares 
separata beslut. Målet är att besluten om avtalen som löper ut 1.1.2023 
fattas under år 2022 i god tid innan arrendetiden i det gamla arrendeav-
talet löper ut. I fråga om avtalen som löper ut i slutet av år 2023 eller 
senare fattas besluten senast under början av hösten 2023.
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När stadsfullmäktige fastställde arrendegrunder för arrendeavtal som 
löpte ut under åren 2020–2021 godkände det 10.10.2018 (285 §) en 
hemställningskläm som förutsatte att staden utreder möjligheten att gö-
ra en bedömning de sociala konsekvenserna av tomternas arrende-
grunder. Konsekvensbedömningen skulle omfatta konsekvenserna av 
tomternas arrenden både på bostadshyror, boendekostnader och seg-
regation mellan och inom områden. Stadsstyrelsen antecknade 
27.6.2022 (525 §) en utredning om de åtgärder som gjordes med an-
ledning av hemställningsklämmen.

Allmänna principer som följs vid förnyandet av arrendeavtal för bostadstomter

Arrendeavtal för en bostadstomt förnyas vid utgången av arrendeperio-
den, om markanvändningen inte utgör avsevärda hinder för detta. Då 
arrendeavtalet förnyas fastställs arrendet i det nya avtalet så att det 
motsvarar arrendenivån vid den tidpunkt då avtalet förnyas. Då avtal 
tecknas följs de gällande allmänna arrendeavtalsvillkor som stadsmiljö-
nämnden fastställt. Dessutom inkluderas eventuella tomtspecifika spe-
cialvillkor (bl.a. villkor av servitutskaraktär i det gamla avtalet) i avtalen. 
När arrenden fastställs följs principen om enhetliga arrenden i område-
na. Nya arrendeavtal ingås i allmänhet för cirka 50 år och arrendet 
binds vid levnadskostnadsindex. 

När arrendeavtal förnyas är arrendenivån i det nya avtalet i allmänhet 
betydligt högre än i det gamla avtalet, vilket beror på att det gamla ar-
rendet under årtiondenas lopp har blivit avsevärt efter den allmänna ut-
vecklingen av värdet på bostadstomter och den nuvarande skäliga ar-
rendenivån. I gamla avtal har arrendet till många delar förblivit mycket 
lågt. För att trygga en likvärdig behandling av arrendetagarna då arren-
deavtalet löper ut fastställs det nya arrendet till en nivå som reflekterar 
nuprissättningen med måtta. För att övergången till arrendet i det nya 
arrendeavtalet inte ska bli oskälig för de nuvarande arrendetagarna har 
staden stegvis höjt arrendet vid förnyande av arrendeavtal. På så sätt 
stiger arrendet till det fulla beloppet först under flera års lopp.

Kalkylering av arrendebeloppet

Tomtarrendet beräknas enligt följande formel: byggrätten på tomten 
(m² vy) × enhetspris för byggrätten (euro/m² vy, motsvarar poängtalet 
100 för levnadskostnadsindex) × levnadskostnadsindex / 100 (poängta-
let vid utarrenderingen) × 0,04. Stadens nuvarande förfarande vid utar-
rendering tillämpas i huvuddrag mycket allmänt i Finland.

Nya arrendeprinciper för arrendeavtal som löper ut 2023–2024

Allmänt
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I samband med beredningen av förnyandet av arrendeavtalen för bo-
stadstomter som löper ut åren 2023–2024 har inga sådana omständig-
heter framgått som skulle ha som följd att arrendeavtalet för en tomt i 
enlighet med bilaga 1 inte bör förnyas. Därför föreslås att arrendeprin-
ciper fastställs för alla dessa tomter, dvs. enhetspriset för byggrätten 
samt arrendetid och övriga principer som är centrala för fastställandet 
av arrendet.

De arrendeprinciper som nu föreslås är i enlighet med stadsstyrelsens 
beslut om markpolitiska riktlinjer 1.4.2019 (220 §).

Stadsfullmäktige har 2.2.2022 (§ 22) beslutat om allmänna principer för 
utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet. En-
ligt beslutet ska de nya principerna och den nya verksamhetsmodellen 
tas i bruk med en övergångsperiod för att bevara förutsägbarheten i 
stadens tomtöverlåtelseverksamhet.

Stadsstyrelsen beslutade 2.5.2022 (339 §) om ikraftträdandet av de 
allmänna principer och de övergångstider som gäller de principer för 
utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet och 
som stadsfullmäktige fastställde 2.2.2022 (§ 22). Enligt stadsstyrelsens 
beslut fattas ett separat beslut om allmänna arrendeprinciper för utar-
renderingen av de bostadstomter som förnyas på grund av att arrende-
tiden löper ut och för fortsättning av arrendetider för arrendeavtalen 
samt ibruktagandet av principerna. Beredningen av ärendet är på gång 
inom stadsmiljösektorns tjänst för utveckling av markegendom och 
tomter och tas senare upp i beslutsfattandet som ett separat ärende. 
Därför tillämpas inte de allmänna principer som stadsfullmäktige fast-
ställt för utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar bo-
endet i de nu förslagna arrendeprinciperna för bostadstomter med ar-
rendeavtal som löper ut åren 2023 och 2024.

Bedömning om byggrättens värde enligt utomstående sakkunniga och referensuppgifter

Beredarna har låtit två utomstående sakkunniga ge bedömningsutlå-
tanden om de gängse värdena för byggrätterna på bostadstomterna i 
respektive område för beredningen av förslaget. Bedömningsutlåtan-
dena gavs av Catella Property Oy (29.11.2019) och Realia Manage-
ment Oy (11.12.2019). I bedömningsutlåtandena är bedömningarna av 
gängse värdena för byggrätterna mycket likartade, och om det före-
kommer skillnader, beaktas bedömningsutlåtandet med det lägre 
gängse värdet. De arrendepriser som föreslås underskrider det be-
dömningsbara gängse värdet i alla områden, och de föreslagna arren-
deprinciperna är mycket rimliga i förhållande till tomternas gängse vär-
den.
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Då arrendet fastställs används i enlighet med tidigare års praxis ett kal-
kylmässigt värde för tomterna som motsvarar cirka 60 % av det gängse 
värdet. Enligt de arrendeprinciper som nu föreslås i avtalen är priserna 
för tomternas byggrätter alltså minst cirka 40 % lägre än marknadspri-
serna för byggrätterna i respektive område. För att säkerställa att det 
nya arrendet säkert är skäligt tillämpas det expertutlåtande som ger en 
lägre uppskattning på medelvärdet av byggrättens marknadsvärde i re-
spektive område när arrendet fastställs. Av det lägre värdet görs ett 
avdrag på cirka 40 %.

I samband med beredningen har man som referensuppgifter också ut-
rett de värden på byggrätter som tillämpats i nybyggnadsobjekt under 
de senaste åren. Referensuppgifter finns inte att få från alla områden. 
Därför grundar sig referensuppgifterna för dessa områden på utarren-
deringar i områden av motsvarande typ under de senaste åren. Även 
utifrån de tillgängliga referensuppgifterna kan man konstatera att de ar-
rendeprinciper som nu föreslås klart underskrider prisnivån för motsva-
rande nybyggnadsobjekt.

I fastställandet av arrendet i alla områden strävar man att tillämpa ett 
enhetligt värde på cirka 60 % av det gängse värdet för tomtens kalkyl-
mässiga värde.

De utomstående sakkunnigas bedömning av värdet på byggrätten i re-
spektive område presenteras i bilaga 4.

Avkastningsmål

Stadsfullmäktige beslutade 1.10.1980 (ärende nr 18) att årsarrendet för 
bostadstomter ska motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset base-
rat på den huvudsakliga tomtanvändningen. Arrendet som staden tar ut 
är ränteavkastning på det kapital som är bundet till stadens markegen-
dom. Avkastningsmålet på 4 % är ett av de lägsta som används i Fin-
lands städer. Många städer har ett avkastningsmål på 5–6 %. Det finns 
inte kännedom om ett lägre avkastningsmål i någon kommun. De 
ovannämnda avkastningskraven är allmänt godkända i rättspraxis.

Det är karaktäristiskt för arrendeavtal att avtalsperioden är mycket lång, 
och då ska man även ställa upp ett avkastningsmål som medför rimlig 
avkastning kalkylerat på hela den långa tidsperioden. Den verkliga, 
dvs. effektiva avkastningen för staden stannar i de nämnda tomterna 
betydligt under det nominella avkastningsmålet (4 %) som tillämpas in-
om kalkylering av arrenden eftersom arrende inte ska tas ut på basis 
av de bedömningsbara gängse värdena på tomterna, utan för klart läg-
re värden. De föreslagna arrendeprinciperna medför verklig arrendeav-
kastning på cirka 2,4 % i genomsnitt i början av arrendeperioden (det 
nedan nämnda övergångsförfarandet har inte beaktats). Om fastighe-
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ternas värdeutveckling under de kommande åren överskrider utveck-
lingen hos levnadskostnadsindex, som arrendena är bundna vid, sjun-
ker stadens effektiva arrendeavkastning ytterligare från utgångsnivån 
ovan. Den verkliga avkastningen är då lägre än den väntade avkast-
ningen på 2,4 %. Avkastningsmålet har motiverats mer i detalj i motive-
ringspromemorian i bilaga 2.

Övergångsförfarande

Enligt förslaget ska arrende tas ut stegvis, differentierat enligt 50 % 
första avtalsåret, 55 % andra året, 60 % tredje året, 65 % fjärde året, 
70 % femte året, 75 % sjätte året, 80 % sjunde året, 85 % åttonde året, 
90 % nionde året och 95 % tionde året, och räknat från det elfte året 
tas arrendet ut till 100 %. Motsvarande förfarande följdes för de arren-
deavtal som förnyades åren 2010, 2015 och 2020–2021.

Våningsytan som arrendet grundar sig på

När arrendeavtalen för bostadstomter förnyas bestäms arrendet så att 
det grundar sig på våningsytan för byggnaderna på tomten. Praxis är 
att arrende endast tas ut för lokaler som är i enlighet med tomtens hu-
vudsakliga användningssyfte, såsom bostads-, affärs-, kontorslokaler. 
För bostadstomter innebär detta att inget arrende tas ut exempelvis för 
förråds- och garagelokaler och tekniska lokaler, om de inte används för 
boende (eller annat huvudsakligt användningssyfte, såsom affärs- eller 
kontorsbruk). En oanvänd byggrätt som framgår av detaljplanen påver-
kar inte arrendet, bland annat eftersom förnyandet av avtalet i bebygg-
da objekt då kan leda till att arrendetagaren betalar arrende också för 
tomtens outnyttjade byggrätt. Praxisen för att fastställa den våningsyta 
som utgör grund för arrendet beskrivs i bilaga 3.

Förslag till arrendeprinciper och beräknad effekt på boendekostnaderna

Med beaktande av bedömningsutlåtandena, referensuppgifterna, praxi-
sen vid förnyande av arrendeavtal för bostadstomter och de övriga an-
givna frågorna föreslås det att arrendet vid förnyandet av de arrendeav-
tal som löper ut åren 2023–2024 ska bestämmas så att poängtalet 100 
för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsva-
ras av de enhetspriser för byggrätten som anges i tabellen nedan. En-
hetspriserna för byggrätten anges i tabellen enligt indexnivån 2084. Av 
tabellen framgår dessutom en uppskattning av de föreslagna arrende-
principernas kalkylmässiga inverkan på boendekostnaderna i område-
na då avtalens arrendetid börjar och 10 år efter att arrendetiden börjat. 
Den beräknade inverkan på boendekostnaderna har kalkylerats enligt 
indexet 2084 (ändringar i index som skett efter det här har inte beak-
tats).
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Den kalkylmässiga inverkan på boendekostnaderna (euro/m²/mån.) har 
beräknats enligt följande formel: (e/m² vy (index 100) x 4 % x index 
2084:100 x 1,2):12

Enligt förslaget uttas för tomter för allmänna byggnader (Y) och mot-
svarande lokaler ett arrende som motsvarar ungefär hälften av arrendet 
för bostadstomter i motsvarande områden enligt vedertagen praxis.

Arrendetid

Enligt förslaget utarrenderas tomterna för cirka 50 år, vilket motsvarar 
den praxis som tillämpades vid förnyandet av de arrendeavtal som löp-
te ut åren 2010, 2015 och 2020–2021.

Till slut

Staden strävar efter skälighet inom sin utarrenderingsverksamhet för 
bostadstomter. Stadens markegendom ska dock samtidigt anses som 
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alla helsingforsares gemensamma egendom, som ska förvaltas så att 
markegendomen är till rimlig nytta för alla helsingforsare, även dem 
som inte bor på stadens arrendetomter. Med hänvisning till grunderna 
ovan och i motiveringspromemorian kan de föreslagna arrendeprinci-
perna anses som rimliga för både staden och arrendetagarna och be-
främjande för jämlik behandling av arrendetagarna för bostadstomter. 
Det föreslagna förfarandet vid förnyande av arrendeavtal för tomter 
motsvarar stadens tidigare praxis i motsvarande situationer.

Befogenheter

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, telefon: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Luettelo tonteista
2 Perustelumuistio
3 Maanvuokran perusteena olevan kerrosalan määrittely
4 Alueiden rakennusoikeuden markkina-arvot

Bilagematerial

1 Arviokirja, Julkinen Catella pientalot 2019
2 Arviokirja, Julkinen Catella kerrostalot ja rivitalot 2019
3 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)
4 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)
5 Arviokirja, Julkinen Realia
6 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)
7 Mielipiteet
8 Maanvuokrasopimuslomake
9 Muistiot asukastilaisuuksista

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Tomternas arrendetagare Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljösektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 648

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosissa 
23. (Toukola), 24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Ou-
lunkylä), 34. (Itä-Pakila) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien, liitteessä 1 
mainittujen tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaat-
teet myöhemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2080 saakka 
siten, että tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luet-
telon mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin 
”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan 
ja tonttityypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä 
lisäksi jäljempänä mainittuja periaatteita:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperiaatehintoja noudatetaan, ellei lain-
säädännöstä muuta johdu.

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 4 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
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tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo.

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maanvuo-
krasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperiaatteista.

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta 
ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljän-
neltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

19.09.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
Sami Haapanen, tonttipäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.05.2022 § 303

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kau-
punginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin kaupunginosissa 23. 
(Toukola), 24. (Kumpula), 25. (Käpylä), 26. (Koskela), 28. (Oulunkylä), 
34. (Itä-Pakila) ja 46. (Pitäjänmäki) sijaitsevien liitteessä 1 mainittujen 
tonttien tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet myö-
hemmin päätettävistä ajankohdista alkaen 31.12.2080 saakka siten, et-
tä tonttien vuosivuokrat määrätään alla 1 kohdassa olevan luettelon 
mukaisesti pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kunkin kaupunginosan ja tontti-
tyypin kohdalla mainitun suuruista kerrosneliömetrihintaa, sekä lisäksi 
jäljempänä mainittuja periaatteita:

1
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Edellä mainittuja vuokrausperiaatehintoja noudatetaan, ellei lain-
säädännöstä muuta johdu.

2

Asuntotonttien sopimuksia uusittaessa maanvuokra määritetään tontille 
rakennetun pääkäyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan (k-m²), kuten 
asuinkerrosalan, perusteella. Maanvuokran perusteena oleva kerrosala 
määritetään rakennuspiirustuksista. Määrityksessä noudatetaan ympä-
ristöministeriön julkaisemassa ympäristöopas 72:ssa kerrosalasta to-
dettua sekä maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun vakiintu-
neesti käyttämiä liitteestä 4 ilmeneviä poikkeuksia sekä muutoin kau-
punkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämällä ta-
valla.

3 

Maanvuokraa määritettäessä asuntotonttien sopimuksia uusittaessa 
kerrostalotontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee kerrostalo, rivitalo-
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tontilla tarkoitetaan tonttia, jolla sijaitsee rivitalo, paritalotontilla tarkoite-
taan tonttia, jolla sijaitsee paritalo, ja omakotitalotontilla tarkoitetaan 
tonttia, jolla sijaitsee omakotitalo.

4

Kerrostaloilla tarkoitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston 
taloja, jossa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin, rivitaloilla tar-
koitetaan vähintään kolmen asunnon/asuinhuoneiston taloja, jotka on 
kytketty toisiinsa, paritaloilla tarkoitetaan taloja, joissa kaksi erillistä 
asuntoa/asuinhuoneistoa sijaitsevat vierekkäin tai päällekkäin ja oma-
kotitaloilla tarkoitetaan taloja, joissa on yksi asunto/asuinhuoneisto.

5

Liike-, toimisto-, työ- tai muiden vastaavien pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisten tilojen osalta peritään samaa vuokraa kuin asuintiloista.

6

Yleisten rakennusten tonteista (Y) sekä vastaavista tiloista peritään 
maanvuokraa, joka on puolet asuintilojen osalta perittävästä maanvuo-
krasta.

7

Kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisella viranhaltijalla on oikeus 
perustellusta syystä poiketa edellä esitetyistä vuokrausperiaatteista.

8

Näin määräytyvistä maanvuokrista peritään sopimuksen mukaiselta 
ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljän-
neltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, 
kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmenenneltä 95 %, 
jonka jälkeen yhdennestätoista vuodesta alkaen peritään täyttä maan-
vuokraa.

9

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja 
kaupunkiympäristön toimialan toimivaltaisen viranhaltijan päättämiä li-
säehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Pia Hosia, asiantuntija, puhelin: 310 39061
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pia.hosia(a)hel.fi
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§ 235
Detaljplan och detaljplaneändring (nr 12690) för Kådvägen i Kårböle

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen för gatuområdet i 33 stadsde-
len (Kårböle, Malmgård) och detaljplaneändringen för tomten 1 i kvarte-
ret 33235, tomterna 2, 3, 4 och 5 i kvarteret 33236 (de nya kvarteren 
33237, 33238, 33239, 33278 och 33430 bildas) och gatu- och parkom-
rådet i 33 stadsdelen (Kårböle, Malmgård) enligt ritning nr 12381, date-
rad 9.3.2021 och ändrad 12.10.2021, och på de grunder som framgår 
av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan ja  asemakaavan muutoksen nro 12690 kartta, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12690 selostus, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021, päivitetty 21.6.2022

3 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.3.2021, täydennetty 12.10.2021
4 Muistutukset
5 Päätöshistoria
6 Liikennesuunnitelma (Piirno 7137/12.10.2021)
7 Havainnekuva 9.3.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Samkommunen Helsing-
forsregionens miljötjäns-
ter

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
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Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller kvartersområdena 
som inramas av Kådvägen, Flarnvägen, Naboängsvägen och Gårds-
skogsvägen och som ligger i nordvästra delen av Malmgård. Detaljpla-
nelösningen gör det möjligt att bygga nya bostadshus, en ny skolbygg-
nad, affärslokaler och en offentlig park. Detaljplanelösningen har utar-
betats för att de nuvarande undervisningslokalerna och hallbyggnader-
na, som ägs av Stiftelsen för yrkesfrämjande AEL sr, inte längre lämpar 
sig för det nuvarande undervisningssättet, varför utnyttjandegraden av 
byggnaderna är låg. Byggnaderna kräver dessutom omfattande reno-
vering.Området ingår i stadens tidsbegränsade och områdesspecifika 
försök med kompletteringsbyggande, MAPO2.

Planen inbegriper ett nytt mångsidigt bostadsområde genom vilket en 
dagvattenbäck slingrar sig. En ny park har också planerats för området. 
Den binder samman Kådparken och Malmgårdstoppen till en grön kor-
ridor. Man har också utrett möjligheterna att placera en lokal energi-
producerande anläggning (ett biogasverk) vid en av parkeringsanlägg-
ningarna. I korsningen mellan Flarnvägen och Gårdsskogsvägen har 
man reserverat en tomt för en ny skolbyggnad. Som grund för plane-
ringen användes vinnarförslaget från en arkitekturtävling som avgjor-
des 2017.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 52 750 m². Antalet invånare 
ökar med ca 1 300. Affärslokalsvåningsytan är 400 m² och energipro-
duktionsytan uppgår till högst 250 m². Den nya skolbyggnadens vå-
ningsyta är 4 000 m².
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I samband med detaljplanelösningen har man utarbetat en trafikplan 
(ritning nr 7137/12.10.2021). På Naboängsvägen ska bl.a. förbindel-
serna för cyklister och fotgängare förbättras och två nya s.k. enkla 
stopphållplatser ska byggas. Trafiken vid lokalgatorna Gårdsskogsvä-
gen, Flarnvägen, Kådvägen och Barrvägen dämpas med ökad gatu-
parkering och farthinder. Planen är att bussrutterna, som nu kör där, 
förflyttas till Naboängsvägen.

Genomförandet av detaljplanelösningen förnyar Malmgård och ökar 
områdets livskraftighet. Som en följd av detaljplanelösningen fås nya 
invånare och tjänster till området, speciellt i den norra delen av Malm-
gård. I detaljplanelösningen skapas förutsättningar för ett klimatsmart 
nytt bostadsområde som erbjuder mångsidiga tjänster, och som har en 
mycket högklassig dagvattenpark. Enligt detaljplanebestämmelserna 
ska förnybar energi för uppvärmning produceras i kvartersområdet för 
flervåningshus eller så ska husen ansluta sig till det klimatneutrala nä-
renerginät som planerats i området. Dessutom ska solenergi produce-
ras på tomterna.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området bostadsdominerat om-
råde. I Helsingfors underjordiska generalplan 2021 finns inga reserve-
ringar för området. Detaljplanelösningen stämmer överens med dessa 
generalplaner.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska 
mål genom att främja kompletteringsbyggande vid goda trafikförbindel-
ser, förstärka stadsdelens livskraft och karaktär samt förebygga segre-
gation mellan olika områden.

Utgångspunkter för området och dess nuläge

På området ligger AEL:s skolbyggnader som är byggda på 1980-talet. 
Byggnaderna är låga och huvudsakligen av betong. En del av dem är 
hallbyggnader och andra innehåller lokaler som lämpar sig för under-
visning. På området ligger också en liten simhall och ett hotell som 
fungerat som inkvartering för gästande lärare.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1978–1984.

Helsingfors stad äger tomten 33236/2 och parkområdena invid Nabo-
ängsvägen. Resten av kvartersområdena är privatägda. Detaljplanen 
har utarbetats på ansökan och innehållet i detaljplanen har diskuterats 
med den sökande.

Kostnader för detaljplanelösningen
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Följande kostnader (kostnadsnivå 10/2020, exkl. moms) orsakas sta-
den då detaljplanen genomförs: Ledningsförflyttningar 4,5 mn euro, 
varav det viktigaste är högtrycksöverföringsröret för naturgas som ska 
flyttas till Naboängsvägen, samt gatuområden och öppna platser, par-
ker och rekreationsområden 3,4 mn euro, sammanlagt 7,9 mn euro. En 
noggrannare redogörelse för fördelningen av kostnaderna för olika än-
damål finns i detaljplanebeskrivningen. Fördelningen av kostnaderna 
mellan staden och operatörerna förhandlas på basis av gällande avtal 
och praxis.

Detaljplanelösningen höjer områdets värde avsevärt. Markanvänd-
ningsavtalet och föravtalet om fastighetsköp har godkänts på stadens 
vägnar genom stadsstyrelsens beslut 15.8.2022. Avtalen har under-
tecknats. Enligt avtalet ansvarar markägaren för planeringen och byg-
gandet av kommunaltekniken på sitt eget område och genomför på 
egen bekostnad de av detaljplanen föranledda förflyttningarna av even-
tuella ledningar på området.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 22.3–22.4.2021.

Tre anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. Första anmärk-
ningen gällde en ändring i bussförbindelserna med önskan att busslin-
jerna 39 och 51 skulle följa sina gamla rutter. Andra anmärkningen 
gällde våningsantalet i områdets byggnader med önskan att byggna-
derna med tre våningar skulle vara högre. Tredje anmärkningen gällde 
glasytorna och fåglarnas säkerhet.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 Helen Ab

 Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Påpekandena i utlåtandena gällde områdesreserveringen för den un-
derjordiska infrastrukturen i området. Dessutom meddelade följande 
aktörer att de inte har något att yttra: Helen Elnät Ab, Samkommunen 
Helsingforsregionens trafik (HRT) och Säkerhets- och kemikalieverket 
(Tukes).

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsut-
låtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag, samt bemötandena 
till påpekandena i dessa.
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Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till 
detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I plankartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materia-
let gjordes ändringar efter att planen varit offentligt framlagd. För änd-
ringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De 
har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motiveringar

Detaljplanens konsekvenser och de närmare motiveringarna till planen 
framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan ja  asemakaavan muutoksen nro 12690 kartta, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021

2 Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12690 selostus, päivätty 
9.3.2021, muutettu 12.10.2021, päivitetty 21.6.2022

3 Vuorovaikutusraportti päivätty 9.3.2021, täydennetty 12.10.2021
4 Muistutukset
5 Päätöshistoria
6 Liikennesuunnitelma (Piirno 7137/12.10.2021)
7 Havainnekuva 9.3.2021

Bilagematerial

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Tehdyt muutokset
4 Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, asemakaavan muutoshake-

mus, Jälsitie 5
5 Maankäyttösopimus Kaarelan Pihkatie (nro 12690) allekirj

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnads-
ordning

Utdrag

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

Förslagstext

Kymp/Ekonomistöd Förslagstext
Säkerhets- och kemika-
lieverket (Tukes), Hel-
singfors

Förslagstext

Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Nyland

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

Den som sökt detaljpla-
neändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av gene-
ralplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 609

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkar-
tano) katualueen asemakaavan ja 33. kaupunginosan (Kaarela, 
Malminkartano) korttelin 33235 tontin 1 ja korttelin 33236 tonttien 2,3,4 
ja 5 (muodostuvat uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 
33430) sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 9.3.2021 
päivätyn ja 12.10.2021 muutetun piirustuksen nro 12690 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 551

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Hankenumero 4001_4, 2823

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 9.3.2021 päivätyn ja 12.10.2021 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12690 hyväksymistä. Asemakaava 
koskee Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela, Malmin-
kartano) katualuetta ja asemakaavan muutos koskee 33. kaupungi-
nosan (Kaarela, Malminkartano) korttelin 33235 tonttia 1 ja korttelin 
33236 tontteja 2,3,4 ja 5 sekä katu- ja puistoalueita (muodostuvat 
uudet korttelit 33237, 33238, 33239, 33278 ja 33430).

Lisäksi lautakunta päätti

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville 

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työ-
pajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksen-
teko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

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

Käsittely

12.10.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana olivat arkkitehti Tytti Wiinikka ja liikennein-
sinööri Taina Toivanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen 
kokouksesta.

09.03.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Tytti Wiinikka, arkkitehti, puhelin: 310 37300

tytti.wiinikka(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Pihla Sillanpää, Maisema-arkkitehti, puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunki-
mittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 20.01.2021 § 3

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12690 pohjakartan 
kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

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

Asemakaavan numero: 12690
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 11/2020
Pohjakartta valmistunut: 3.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n 
asettamat vaatimukset.

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

Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
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merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 11.03.2020 § 4

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Arkkitehti Tytti Wiinikka esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Sydänpuunpuisto–Kärnvedsparken

(puisto)

Perustelu: Ryhmänimi (puun rakenneosat). Kielitoimiston sanakirjassa: 
sydänpuu ’puun sisusosa, ydinpuu’.

Kevätpuunkuja–Vårvedsgränden

(katu)

Perustelu: Ryhmänimi (puun rakenneosat). Kielitoimiston sanakirjassa: 
kevätpuu ’puun vuosiluston keväällä muodostunut harvasyinen osa’.

Kesäpuunaukio–Sommarvedsplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (puun rakenneosat). Kielitoimiston sanakirjassa: 
kesäpuu ’puun vuosiluston kesällä muodostunut tiivis osa’.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 236
Gruppmotion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om ett omfat-
tande åtgärdsprogram för att avhjälpa personalbristen

HEL 2022-005423 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, telefon: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite 13.04.2022 Hiltunen Titta Ryhmäaloite: Helsingin henkilös-
töpula ratkaistava

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion 
13.4.2022 att staden utarbetar ett omfattande åtgärdsprogram för att 
lösa problemet med personalbristen.

För att förbättra tillgången till arbetskraft inleddes vid ingången av 2022 
ett projekt på stadsnivå, som pågår under hela strategiperioden. Syftet 
med projektet är att öppna nya kanaler för att skaffa arbetskraft genom 
att skapa stigar till stadens lediga jobb bland annat för personer som 
byter bransch, arbetslösa arbetssökande och internationella experter, 
säkerställa att branscher som lider av brist på arbetskraft stöds med 
åtgärder inom intressebevakning och kommunikation och förstärka 
samordningen på stadsnivå.

Bland sektorerna deltar fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösek-
torn och social- och hälsovårdssektorn aktivt i projektet och dess styr-
grupp. Med kultur- och fritidssektorn samarbetar man vid behov i per-
sonalfrågor. Stadskansliets personalavdelning samordnar projektet. 
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Stadens ledningsgrupp får en rapport om hur projektet framskrider två 
gånger om året. Dessutom behandlas de framsteg som görs inom pro-
jektet med personalorganisationerna.

Projektet består av tre helheter, som i sin tur kan delas in i delmål enligt 
följande:

1. Anskaffning av arbetskraft och utbildningar

1.1 Arbetslösa arbetssökande ska effektivare styras till anställningar vid 
staden
1.2 Riktade utbildningsvägar skapas
1.3 Seures roll som förmedlare av korttidsvikarier uppdateras
1.4 Rekryteringen av internationella experter utvecklas
1.5 Kanalerna för anskaffning av arbetskraft och externa resurser har 
utretts och tagits i omfattande bruk

2. Intressebevakning och kommunikation

2.1 Med hjälp av kommunikation ska projektet få branscher som lider 
av brist på arbetskraft att framträda i ett fördelaktigare ljus i medierna
2.2 Intressebevakning och påverkansarbete främjar tillgången till per-
sonal

3. Ledning och uppföljning

3.1 Samordningen på stadsnivå och förståelsen som stöd för utveckling 
och beslutsfattande förbättras
3.2 Metoderna för att följa upp och förutse tillgången förbättras

I varje delmål ingår ännu mer specifika mål och konkreta åtgärder, men 
projektets huvudmål är å ena sidan att göra allt för att avhjälpa arbets-
kraftsbristen och å andra sidan att ytterligare förbättra samordningen 
och den gemensamma lägesbilden på stadsnivå samt samarbetet.

Lägesbild för projektet för tillgång till arbetskraft 8/2022

Det har bildats mindre expertgrupper kring alla delmål. Under våren har 
målen för alla delmål preciserats och konkreta åtgärder för att nå varje 
enskilt mål har fastställts. På våren satsade staden särskilt på att skapa 
utbildningsvägar och stigar för arbetslösa arbetssökande till stadens 
lediga jobb. Utredningen av externa resurser framskrider enligt planer-
na och åtgärderna för internationell rekrytering förbereds. Eftersom pro-
jektet fortfarande är i sin linda finns det inte ännu några konkreta resul-
tat på åtgärdernas numeriska verkan på tillgången till arbetskraft.



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 206 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
05.10.2022

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

Utöver projektet på stadsnivå har både fostrans- och utbildningssektorn 
och stadsmiljösektorn inrättat arbetskraftsgrupper med fokus på sek-
torspecifika frågor. Dessutom har borgmästaren låtit inrätta en samord-
ningsgrupp för tillgången till personal inom småbarnspedagogiken. 
Personaltillgången inom social- och hälsovården har främjats med hjälp 
av åtgärder som man kommit överens om i workshoppar som handlat 
om att locka och behålla arbetskraft. Betydelsen av en gemensam lä-
gesbild och intern kommunikation framträder extra tydligt när frågor 
främjas på flera fronter.

Stadsstyrelsen anmärker att det också är ändamålsenligt att utreda de 
faktorer i vardagen på arbetsplatserna som direkt å ena sidan bidrar till 
att personalen stannar och å andra sidan lockar nya anställda. Stads-
styrelsen rekommenderar att staden genomför en intern utredning om 
skillnaderna mellan enheter med a) låg personalomsättning och goda 
resultat i arbetshälsoenkäter och b) hög personalomsättning och ut-
rymme för förbättring i arbetshälsan. Om staden anser sig behöva ex-
tern hjälp med utredningen stöder stadsstyrelsen att ett utomstående 
forskningsinstitut anlitas.

Löneutvecklingsprogram

Stadskansliets personalavdelning samordnar beredningen av ett 
stadsomfattande löneutvecklingsprogram. I år genomför staden ett lö-
neutvecklingsprogram som ökar utgifterna med fem miljoner euro. Syf-
tet med programmet är att öka stadens dragningskraft som arbetsgiva-
re och systematiskt höja lönenivån framför allt för de yrkesgrupper där 
det är svårt för staden att rekrytera kunnig arbetskraft eftersom lönerna 
inte är konkurrenskraftiga.

Arbetsgivarberedningen av löneutvecklingsprogrammet har inletts. Den 
baserar sig på en kartläggning av de yrkesgrupper där behovet av lö-
neförhöjningar är mest kritiskt. Löneförhöjningarna kommer att fördelas 
på basis av en omfattande diskussion om programmets prioriteringar 
med stadsledningen, personalorganisationer och hr-personal.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, telefon: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite 13.04.2022 Hiltunen Titta Ryhmäaloite: Helsingin henkilös-
töpula ratkaistava

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 629

HEL 2022-005423 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

19.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Kaupunginhallitus huomauttaa, että on tarkoituksenmu-
kaista selvittää myös työpaikan arjen välittömiä tekijöitä, jotka yhtäältä 
vahvistavat työpaikan pitovoimaa ja toisaalta houkuttelevat uusia työn-
tekijöitä. Kaupunginhallitus suosittelee sisäisen vertailun toteuttamista, 
jossa selvitetään eroja niiden yksiköiden välillä, joissa on a) pieni 
vaihtuvuus ja hyvät tulokset työhyvinvointikyselyissä b) suuri vaihtuvu-
us ja kehitettävää työhyvinvoinnissa. Mikäli vertailun toteuttamisessa 
ulkoinen apu katsotaan tarpeelliseksi, tukee kaupunginhallitus ulkoisen 
tutkimuslaitoksen käyttöä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

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

12.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 208 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
05.10.2022

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

§ 237
Ledamoten Seija Muurinens motion om en arbetsgrupp som ska ta 
fram åtgärder som påverkar tillgången till personal inom social- och 
hälsovårdssektorn och att personalen stannar kvar

HEL 2022-003323 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade ledamoten Seija Muurinens motion som 
slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tarja Näkki, Enhetschef, telefon: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muurinen Seija Työryhmä määrittelemään 
sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia 
toimia

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen har 3.3.2022 väckt en motion om en ar-
betsgrupp som ska ta fram åtgärder som påverkar tillgången till vård-
personal och att personalen stannar kvar.

I motionen konstateras att det råder brist på vårdpersonal inom 
Helsingfors social- och hälsovårdssektor till exempel inom hemvården, 
vid vårdenheterna och vid hälsostationerna. Personalomsättningen är 
stor, vilket gör det svårt att upprätthålla verksamhetens höga kvalitet 
och skapa konfidentiella vårdrelationer med kunderna. Personalläget 
har försvagats ytterligare under coronapandemin och under de senaste 
åren har det uppstått en vård- och serviceskuld inom social- och hälso-
vårdstjänsterna.

Den som väckte motionen föreslår att staden utöver programmet för ut-
veckling av lönerna även tar fram andra åtgärder för att förbättra till-
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gången till personal och säkerställa att personalen stannar kvar. Enligt 
förslaget ska Helsingfors stad grunda en arbetsgrupp för att definiera 
åtgärder som främjar tillgången till personal och förmågan att hålla kvar 
personalen inom social- och hälsovårdssektorn. I arbetsgruppen ska 
ingå både tjänsteinnehavare och representanter för personalen.

Stadens gemensamma åtgärder för att främja tillgången till arbetskraft

För att förbättra tillgången till arbetskraft inleddes vid ingången av 2022 
ett projekt på stadsnivå, som pågår under hela strategiperioden. Syftet 
med projektet är att öppna nya kanaler för att skaffa arbetskraft genom 
att skapa stigar bland annat för dem som byter bransch, arbetslösa ar-
betssökande och internationella experter till stadens uppgifter, säker-
ställa att branscher som lider av brist på arbetskraft stöds med åtgärder 
inom intressebevakning och kommunikation och förstärka samordning-
en på stadsnivå.

Bland sektorerna deltar fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösek-
torn och social- och hälsovårdssektorn aktivt i projektet och dess styr-
grupp. Med kultur- och fritidssektorn samarbetar man vid behov i per-
sonalfrågor. Stadskansliets personalavdelning samordnar projektet. 
Stadens ledningsgrupp får en rapport om hur projektet framskrider två 
gånger om året. Dessutom behandlas projektets framskridande med 
personalorganisationerna.

Projektet består av tre helheter som i sin tur kan delas in i delmål enligt 
följande:

1. Anskaffning av arbetskraft och utbildning

1.1 Arbetslösa arbetssökande ska effektivare styras till anställningar vid 
staden 
1.2 Riktade utbildningsvägar skapas
1.3 Seures roll som förmedlare av kortvariga vikarier uppdateras
1.4 Rekrytering av internationella experter utvecklas
1.5 Kanaler för anskaffning av arbetskraft och externa resurser har ut-
retts och tagits i omfattande bruk

2. Intressebevakning och kommunikation

2.1 Med hjälp av kommunikation ska projektet få branscher som lider 
av brist på arbetskraft att framträda i ett fördelaktigare ljus i medierna
2.2 Intressebevakning och påverkansarbete främjar tillgången till per-
sonal.

3. Ledning och uppföljning
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3.1 Samordningen på stadsnivå och förståelsen som stöd för utveckling 
och beslutsfattande förbättras
3.2 Metoderna för att följa upp och förutse tillgången förbättras

I varje delmål ingår ännu mer specifika mål och konkreta åtgärder, men 
projektets huvudmål är å ena sidan att göra allt för att avhjälpa arbets-
kraftsbristen och å andra sidan att ytterligare förbättra samordningen 
och den gemensamma lägesbilden på stadsnivå samt samarbetet.

Utöver projektet på stadsnivå och programmet för utveckling av lönerna 
förbättrar även sektorerna tillgången till personal med hjälp av många 
olika åtgärder.

Åtgärder för att förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdssektorn

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade vid sina sammanträden 
7.6 och 21.6 ett förslag om att inrätta en separat arbetsgrupp. I nämn-
dens beslut konstateras att åtgärderna för att främja tillgången till per-
sonal är omfattande och varierande. Tillgången till personal främjas 
bland annat genom olika projekt och workshoppar som tematiserar att 
hålla kvar och attrahera personal, genom att utveckla arbetsgivarbilden 
och samarbetet med läroanstalter, genom läroavtalsutbildningar samt 
med hjälp av internationell rekrytering. Utvecklingen har intensifierats 
och det har varit möjligt att rikta resurser till utvecklingsarbetet från pro-
jektet Framtidens social- och hälsocentral.

Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar att det är skäl att bedöma 
effekterna av de mekanismer som är integrerade i projektet Tillgång på 
arbetskraft och i personalresurstjänsternas verksamhet inom social- 
och hälsovårdssektorn och som förbättrar tillgången till personal innan 
man inrättar en separat arbetsgrupp. Social- och hälsovårdsnämnden 
konstaterar med hänvisning till det som nämns ovan att det i detta ske-
de inte är ändamålsenligt att inrätta en separat arbetsgrupp för att för-
bättra tillgången till personal inom Helsingfors social- och hälsovårds-
sektor.

Samtidigt beslutade nämnden att utöver de ovan nämnda åtgärderna 
inleda workshopverksamhet för att förstärka tillgången till personal och 
förmågan att hålla kvar personalen. Läkare som gör kundarbete, repre-
sentanter av vård- och socialarbete och studerande i den sista fasen av 
sina studier inom branschen ska bjudas in till workshopparna. Nämn-
den föreslår även att en liknande enkät som utfördes inom barnskyddet 
övervägs. Enkäten skulle skickas till de anställda som gör kundarbete 
vid olika enheter eller ett urval av anställda. Social- och hälsovårds-
nämnden hoppas att resultaten från workshopparna och enkäten del-
ges nämnden före mars 2023.
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Som övriga synpunkter lyfter social- och hälsovårdsnämnden fram in-
formationsutbytet mellan enheter inom social- och hälsovården, sprid-
ning av bästa praxis genom arbetsrotation och besök för personalen 
samt samråd mellan enhetschefer för att utveckla organisationernas 
verksamhet och främja arbetsplatsklimatet och övriga motsvarande åt-
gärder på arbetsplatserna som får personalen att stanna kvar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, telefon: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muurinen Seija Työryhmä määrittelemään 
sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia 
toimia

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 628

HEL 2022-003323 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppu-
unkäsitellyksi.

12.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tarja Näkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26379

tarja.nakki(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.06.2022 § 128

HEL 2022-003323 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Seija Muurisen ja 16 muun valtuutetun valtuusto-
aloitteesta työryhmän asettamisesta määrittelemään sosiaali- ja ter-
veystoimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia to-
imia:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki perustaa työryhmän so-
siaali- ja terveystoimialan henkilöstön saatavuutta ja pitovoimaa edistä-
vien toimenpiteiden määrittelemiseksi ja kutsuu työryhmään sekä vi-
ranhaltijoita että työntekijöiden edustajia. 

Sosiaali-ja terveysministeriön saatavuuden hankkeiden ohjausryhmätyön valmistelu

Sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu edunvalvonnan ja kansainvälisten 
rekrytointien ohjausryhmien valmistelutyöhön yhteistyössä kaupungin-
kanslian asiantuntijoiden kanssa. 

Työvoiman saatavuuden hanke

Sosiaali- ja terveystoimi osallistuu kaupunkiyhteiseen työvoiman 
saatavuuden hankkeeseen henkilöstöpula-alojen saatavuuden paran-
tamiseksi. Hankkeen toimeenpantavat kokonaisuudet liittyvät 1) työvo-
iman hankintaan ja koulutuksiin (muun muassa työttömien työnhakijoi-
den ohjaus kaupungin tehtäviin paranee, kohdennettujen kou-
lutuspolkujen rakentaminen, kansainvälisten osaajien rekrytoinnin ke-
hittäminen),  2) edunvalvonnan ja viestinnän kehittämiseen (muun mu-
assa positiivinen näkyvyys mediassa, saatavuutta edistävä edunval-
vonta) sekä 3) johtamiseen ja hankkeen seurantaan (kaupunkitasoinen 
koordinaatio ja ymmärrys päätöksenteon tukena paranevat, menetel-
mät saatavuuden seurantaan ja ennustamiseen paranevat). Näistä kai-
kista on alkamassa tai jo menossa olevia toimenpiteitä, muun muassa 
työttömien työnhakijoiden paremmasta ohjauksesta, kohdennettujen 
koulutuspolkujen rakentamisesta sekä positiivisesta näkyvyydestä. 

Pito- ja vetovoimatyön kehittäminen

Pito- ja vetovoimatekijöiden tunnistamiseksi, ja erityisesti kehityskohte-
iden havaitsemiseksi, on kehitetty työpajamalli, jossa yhteistyössä or-
ganisaation eri tasojen edustajien kanssa tunnistetaan kehittämiskohte-
ita ja laaditaan toimenpidesuunnitelma kehittämistyölle. Syksyllä 2021 
järjestettiin sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden työpaja, keväällä 
2022 perhe- ja sosiaalipalveluissa ja syksyllä 2022 terveys- ja päihde-
palveluissa.  
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Pito- ja vetovoimatyön parantamiseksi on ollut mahdollista saada Tule-
vaisuuden sote-keskus -hankkeesta kahden suunnittelijan resurssi vu-
osiksi 2022–2023. Tätä resurssia hyödynnetään myös työnantajakuva-
työn ja ennakoivan rekrytoinnin kehittämisessä. 

Työnantajakuva-asiat ja oppilaitosyhteistyö

Sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty pitkäjänteisesti työnantajaku-
vatyötä kaupunkiyhteisten vuonna 2020 käyttöön otettujen periaattei-
den mukaan:  

https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/
Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2
FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%
2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%
29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%
2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi

Työnantajakuvaviestinnän tavoitteena on parantaa Helsingin sosiaali- 
ja terveystoimen houkuttelevuutta työnantajana tunnistetuille pääkoh-
deryhmille sekä sitouttaa henkilöstöä sisäisesti. Tässä on hyödynnetty 
muun muassa työntekijätarinoita ja -lähettiläitä. Keväällä 2022 sosiaali-
sen median kautta toteutuneet rekrytointi- ja mielikuvakampanjat, brän-
dityö, töihin meille -sivujen uudistus, uusien uratarinoiden tuottaminen 
ja helsinkirekry-kanavan kehitystyö jatkuvat. Sosiaalisen median mark-
kinoinnissa hyödynnetään entistä enemmän kävijäseurantatietoa koh-
dennettavuuden parantamiseksi.  

Palkitsemistoimenpiteitä on kehitetty, ja muun muassa keskitetyssä ke-
säsijaisrekrytoinnissa käytettiin rekrytointivinkkipalkkiota. 

Prosesseja ja toimintatapoja on edistetty ennakoivan rekrytoinnin 
näkökulmasta. Oppilaitosyhteistyötä kehitetään monialaisessa oppilai-
tosyhteistyön työryhmässä. Tavoitteena on muun muassa aloittaa yh-
dessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa osaamispäivityskoulutuk-
sen ohjelma hoitotyöhön palaaville sairaanhoitajille. Tavoitteena on re-
krytoida sosiaali- ja terveystoimeen noin 50 edellä mainitun koulutuk-
sen läpikäynyttä sairaanhoitajaa.

Kuntakokeiluyhteistyö -pilotti

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa on aloitettu keväällä 2022 
yhteinen pilotti sosiaali- ja terveysalan työttömien sairaanhoitajien ja lä-
hihoitajien työllistämiseksi kaupungille. Tavoitteena on löytää työttömi-
stä asiakkaista sellaiset henkilöt, joilla on alan koulutus sekä työkykyä 
ja halua edelleen työskennellä sosiaali- ja terveysalalla. 

https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Ohjesovellus/HR/Forms/Ohjelista.aspx?id=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi%2FTyonantajakuvan%5Fkasikirja%5F2020%2D10%2D05%20%2816%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOhjesovellus%2FHR%2FKaupunki%2FJohtaminen%20ja%20esihenkil%C3%B6ty%C3%B6%2FRekrytointi
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Kansainvälinen rekrytointi

Vuodelle 2022 sosiaali- ja terveystoimiala on varannut maahanmuutta-
jasairaanhoitajien rekrytointiin 200 000 euron budjetin. Budjetti mahdol-
listaa palkallisten harjoittelujen avulla erilaisia urapolkuja kielikoulutusta 
tarvitseville sekä tukee ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sairaanhoi-
tajien pätevöitymistä, kielenoppimista ja rekrytointia. Lisäksi ollaan 
käynnistämässä 50 sairaanhoitajan rekrytointi Filippiineiltä yhteistyössä 
Seure Oy:n kanssa. Tarkoituksena on rekrytoida alkuun 50 sairaanhoi-
tajaa. Työnteon aikana järjestetään suomen kielen koulutusta ja ediste-
tään Valviran ammattipätevyyden lupaprosessia toimia jatkossa sai-
raanhoitajana, joista on erityisesti pulaa seniorikeskuksissa ja sairaalo-
issa. Kaupungin henkilöstöstrategian mukaista kansainvälisen rekryto-
innin kehittämistä suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden muun muassa 
ammattikorkeakoulujen, kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoi-
men hallinnon muiden yksiköiden sekä palvelukokonaisuuksien kans-
sa.

Johtamisen ja esihenkilötyön tuki

Hyvä johtaminen ja työkulttuuri edistävät henkilöstön pysyvyyttä. Esi-
henkilöiden ja toiminnan johtamisen tukena on sosiaali- ja terveystoi-
men päivitetty johtamis- ja toimintakulttuurimalli, joka käsitellään työyh-
teisöissä ja toimeenpannaan palveluissa sovittavan suunnitelman mu-
kaisesti.

Kesänuoret

Henkilöstöresurssipalvelut koordinoi vuosittain keskitetysti 16–17-
vuotiaiden nuorten kesätyöntekijöiden rekrytointeja. 200 nuorta ja 30 
erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevaa nuorta työskentelevät ku-
ukauden ajan seniorikeskuksessa, kotihoidossa, sairaalassa, terveysa-
semalla tai vammaistyössä. Tämä ryhmä on ennakoivan rekrytoinnin 
näkökulmasta tärkeä: kesätyökokemus voi joko vahvistaa tai heikentää 
päätöstä nuoren tulevaisuuden ammatista. Keväällä 2022 nuorten ke-
sätöistä kiinnostuneita hakijoita oli noin 300 enemmän kuin viime vuon-
na.   

Kesäsijaisrekrytointi

Henkilöstöresurssipalvelut koordinoi keskitetysti kesän 2022 kesäsijais-
rekrytointia sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin, psykiatria-ja päih-
depalveluihin, terveysasemille sekä vammaistyöhön. Kesäsijaisrekryto-
intia varten toteutettiin ennalta suunniteltua monikanavaista ja laaja-
alaista markkinointia hyödyntäen muun muassa kaupallisia kumppanei-
ta. Sairaanhoitajaopiskelijoita rekrytoitiin lisäksi erillisellä haulla, joka 
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mahdollistaa syventävän vaiheen harjoittelun palkallisena ke-
vään/kesän aikana (työsuhteen opinnollistaminen).   

Oppisopimuskoulutuksen lisääminen

Oppisopimuskoulutus on tärkeä rekrytointikanava, jolla toimialalle saa-
daan osaavaa ja jo opintojen aikana toimintaan perehtyneitä sekä si-
toutuneita työntekijöitä. Oppisopimusrekrytoinnissa lähihoitajaopiske-
lijoita voidaan kohdentaa niihin palveluihin, joissa henkilökunnasta on 
suurin pula (muun muassa vammaispalvelut ja kotihoito). Valviran ohje 
oppisopimusopiskelijan työskentelystä mitoituksessa vanhuspalvelui-
den tehostetussa palveluasumisessa sekä pitkäaikaisessa laitoshoi-
dossa tukee palvelun järjestämistä tarkoituksenmukaisesti:   

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-
oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-
tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-
laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-
962bf3c62357?t=1625725756593  

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoite on lisätä oppisopimuskoulutusta 
sekä hoiva-avustajille että lähihoitajille kaksinkertaiseksi nykyisestä. 

Työryhmän asettaminen määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja 
pysyvyyteen vaikuttavia toimia

Kaupunkitasoinen työvoiman saatavuuden hanke ulottuu kestoltaan 
vuoteen 2024. Oppilaitosyhteistyössä kehitetään ennakoivan rekrytoin-
nin edellytyksiä. Työnantajakuvatyön kehittämistä on tiivistetty, ja siihen 
on voitu osoittaa resurssia Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta. 
Työvoiman saatavuuden hankkeen sekä henkilöstöresurssipalveluiden 
toimintaan sisäänrakennettujen saatavuutta parantavien mekanismien 
vaikutusten arviointi olisi syytä toteuttaa ennen työryhmän perustamis-
ta. Lautakunta esittää, että edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi 
käynnistetään työpajatoiminta sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön 
saatavuuden ja pitovoiman vahvistamiseksi, ja kutsutaan työpajaan 
asiakastyötä tekeviä lääkäreitä, hoitotyön ja sosiaalityön edustajia sekä 
opintojen viime vaihetta suorittavia alan opiskelijoita. 

Lautakunta esittää myös harkittavaksi kyselyä lastensuojelussa jo teh-
dyn kyselyn tapaan eri yksiköissä toimiville asiakastyötä tekeville työn-
tekijöille tai otokselle työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toi-
voo saavansa työpajatoiminnan sekä mahdollisen kyselyn tulokset tie-
doksi maaliskuuhun 2023 mennessä.

Muina näkökohtina sosiaali- ja terveyslautakunta nostaa esiin sosiaali- 
ja terveystoimen yksiköiden välisen tietojen vaihdon, henkilöstön työki-

https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
https://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lahihoitaja-oppisopimusopiskelijan-tyoajan-huomioiminen-vanhuspalveluiden-tehostetussa-palveluasumisessa-ja-pitkaaikaisessa-laitoshoidossa.pdf/392f3695-e8f9-c8f8-9708-962bf3c62357?t=1625725756593
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erron ja -vierailujen kautta toimiva parhaiden käytäntöjen levittämisen 
sekä yksiköiden johtajien keskinäinen neuvonpidon organisaatioiden 
toimintojen kehittämiseksi ja työilmapiirin edistämiseksi ja muut vastaa-
vat työyhteisön sisäiset ns. pitoa parantavat toimenpiteet.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Toimialan omien toimenpiteiden ja kaupunkitasoisen sekä hyvinvointi-
alueiden yhteisen toiminnan tavoitteena on parantaa pitovoimaa sekä 
vetovoimaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi, 
ja tuottaa palvelut turvallisesti ja ammatillisesti korkealaatuisesti.” 

Käsittely

21.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kok-
oukseen.

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Poistetaan Työryhmän asettaminen 
määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyy-
teen vaikuttavia toimia -otsikon alla olevasta kappaleesta viimeinen 
lause: "Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että edellä mainitun vuok-
si tässä vaiheessa oman työryhmän perustaminen Helsingin sosiaali- ja 
terveystoimialan henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista."

ja korvataan se uudella tekstillä: 

”Lautakunta esittää, että edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi käyn-
nistetään työpajatoiminta sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön 
saatavuuden ja pitovoiman vahvistamiseksi, ja kutsutaan työpajaan 
asiakastyötä tekeviä lääkäreitä, hoitotyön ja sosiaalityön edustajia sekä 
opintojen viime vaihetta suorittavia alan opiskelijoita. 

Lautakunta esittää myös harkittavaksi kyselyä lastensuojelussa jo teh-
dyn kyselyn tapaan eri yksiköissä toimiville asiakastyötä tekeville työn-
tekijöille tai otokselle työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyslautakunta toi-
voo saavansa työpajatoiminnan sekä mahdollisen kyselyn tulokset tie-
doksi maaliskuuhun 2023 mennessä.

Muina näkökohtina sosiaali- ja terveyslautakunta nostaa esiin sosiaali- 
ja terveystoimen yksiköiden välisen tietojen vaihdon, henkilöstön työki-
erron ja -vierailujen kautta toimiva parhaiden käytäntöjen levittämisen 
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sekä yksiköiden johtajien keskinäinen neuvonpidon organisaatioiden 
toimintojen kehittämiseksi ja työilmapiirin edistämiseksi ja muut vastaa-
vat työyhteisön sisäiset ns. pitoa parantavat toimenpiteet.”

Kannattaja: jäsen Sami Heistaro

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

07.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mia Keinänen, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42870

mia.keinanen(a)hel.fi
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§ 238
Ledamoten Mika Ebelings motion om vänortsverksamhet med Kiev

HEL 2022-003320 T 00 00 03

Framställning

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Laura Uuttu-Deschryvere, Chef för internationella ärenden, telefon: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mika Ebeling och 16 andra ledamöter konstaterar i sin mo-
tion att Ukraina har blivit föremål för Rysslands fruktansvärda anfall och 
att Ukrainas huvudstad Kiev hotas. Ledamöterna föreslår i sin motion 
att Helsingfors föreslår Kiev att städerna inleder vänortsverksamhet 
och förbereder sig för att ge Kievs invånare långvarig humanitär hjälp. 
Samtidigt hoppas ledamöterna att vårt exempel uppmuntrar andra stor-
städer inom Europeiska unionen att göra detsamma.

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

Helsingfors har ingått ett samarbetsprotokoll med Kievs stad för första 
gången redan 1993. Eventuella nya samarbetsformer kan etableras in-
om ramen för det befintliga samarbetsprotokollet. Det är dock viktigt att 
först identifiera de konkreta åtgärderna tillsammans med Kiev. Helsing-
fors stad har redan uttryckt sin samarbetsvilja för Kiev, och diskussio-
nerna fortsätter vid en tidpunkt som passar myndigheterna i Kiev. För 
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närvarande är det stadens och invånarnas säkerhet Kiev prioriterar och 
satsar sina resurser på.

Om Helsingfors fördjupar sitt samarbete med Kiev, eller någon annan 
stad i Ukraina, lönar det sig att koppla samarbetet till avsiktsförklaring-
en Memorandum of Understanding, som nätverket Eurocities för euro-
peiska städer undertecknade i augusti 2022. Helsingfors är medlem i 
nätverket sedan 1994. Avsiktsförklaringen undertecknades med en part 
som representerar ukrainska städer (”Ukraine’s Congress of Local and 
Regional Authorities under the President of Ukraine”). I avsiktsförkla-
ringen fördömer Eurocities-medlemsstäderna Rysslands anfallskrig och 
förbinder sig att stödja ukrainska städer i återuppbyggnadsarbetet. Eu-
rocities-medlemmarna lovar att dela med sig av sin expertis och stödja 
ukrainska städer bland annat genom att bidra med teknisk kompetens 
och skaffa finansiering. Åtgärderna ska preciseras på basis av de 
ukrainska städernas faktiska behov och det konkreta samarbetet kana-
liseras till exempel genom befintliga bilaterala avtal mellan städerna.

Helsingfors stads samarbete med Kievs stad kan gälla till exempel ut-
bildning och ungdomsarbete och att erbjuda expertis för återuppbygg-
naden. Återuppbyggnaden bör dock i huvudsak bekostas med EU-
finansiering. Staden bör även beakta att Kiev hittills har besparats i 
högre grad än många andra städer och att det egentliga behovet av 
återuppbyggnad eller långvarig humanitär hjälp därför kan finnas på 
andra håll.

Den humanitära hjälpen når bäst sitt mål via hjälporganisationer. 
Helsingfors stad har donerat 350 000 euro till humanitär hjälp via Fin-
lands Röda Kors och Unicef samt donerat räddningsmateriel och rädd-
ningsutrustning till Ukraina. Helsingfors stad har beviljat understöd till 
föreningar som hjälper ukrainska flyktningar i Helsingfors. Dessutom 
har Helsingfors stad visat sin solidaritet på olika sätt, såsom med 
flaggningar, symboler och ord samt med borgmästare Vartiainens be-
sök i Ukraina. Under besöket uttryckte borgmästare Vartiainen Helsing-
fors stads vilja att samarbeta med Kievs stad för borgmästare Klytjko.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Laura Uuttu-Deschryvere, Chef för internationella ärenden, telefon: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 613

HEL 2022-003320 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi
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§ 239
Ledamoten Petrus Pennanens motion om att offentliggöra stadens 
ledningsgrupps promemorior

HEL 2022-004672 T 00 00 03

Framställning

Stadsfullmäktige återremitterade ärendet till stadsstyrelsen för ny be-
redning.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin understödd av ledamoten Sami 
Muttilainen föreslog att stadsfullmäktige återremitterar ärendet till 
stadsstyrelsen för ny beredning eftersom stadsfullmäktige anser att det 
är skäl att publicera ledningsgruppens promemorior på stadens webb-
plats.

Ledningsgruppens sammanträden är ett viktigt beslutsfattande organ 
inom staden och dess promemorior är offentliga handlingar som redan 
nu går att läsa på stadens intranät. Det är viktigt att hålla fast vid öp-
penhet så att medborgarna förstår de processer och motiveringar som 
ligger till grund för beslutsfattandet.

2 omröstningen

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag till hemställningskläm 
JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter 
NEJ-förslag: Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins förslag om åter-
remiss

Ja-röster: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Maaret Castrén, Juha Hako-
la, Atte Kaleva, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani 
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Paka-
rinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, 
Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, 
Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Nej-röster: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Ge-
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bhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hagman, 
Atte Harjanne, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Emma Kari, Elina Kauppila, 
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Kolehmainen, Pia Kopra, 
Minja Koskela, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Tom Packalén, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Pekka Sauri, Johanna Sydänmaa

Blanka: 20
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Jussi Halla-aho, Timo Ha-
rakka, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Ville Jalovaara, Jukka Jär-
vinen, Arja Karhuvaara, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Suvi Pulkkinen, Nasima Razmyar, Tuomas Tuomi-
Nikula, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för 
ny beredning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katja Rimpilä, stadssekreterare, telefon: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Pennanen Petrus Kaupungin johtoryhmän 
muistioiden julkistaminen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Petrus Pennanen och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att stadens ledningsgrupps mötespromemorior även offentliggörs 
för stadsborna.

Enligt 29 § i kommunallagen (410/2015) ska kommunen informera 
kommuninvånarna, dem som utnyttjar kommunens tjänster, organisa-
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tioner och andra sammanslutningar om kommunens verksamhet. 
Kommunen ska ge tillräcklig information om de tjänster som kommu-
nen ordnar, kommunens ekonomi, ärenden som bereds i kommunen, 
planer som gäller ärendena och behandlingen av ärendena, beslut som 
fattats och beslutens effekter. Kommunen ska informera om hur man 
kan delta i och påverka beredningen av besluten.

I fråga om beredningen av ärenden som behandlas av organen ska 
kommunen se till att de uppgifter som behövs med tanke på den all-
männa tillgången till information läggs ut på det allmänna datanätet när 
föredragningslistan är färdig. Kommunen ska i sin kommunikation på 
nätet se till att sekretessbelagda uppgifter inte läggs ut på det allmänna 
datanätet och att skyddet för privatlivet tillgodoses vid behandlingen av 
personuppgifter.

Enligt regeringens proposition RP 268/2014 rd är syftet med 29 § i 
kommunallagen att med hjälp av kommunikation förbättra kommunin-
vånarnas möjligheter att delta och påverka. I förarbetena har det 
nämnts att tillgången till information ska gälla beredningen av ärenden 
som ska behandlas av organen och som är viktiga för kommuninvånar-
na och väcker allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter i det 
allmänna datanätet bör dock beaktas. Alla konfidentiella uppgifter bör 
strykas i handlingar som läggs ut på det allmänna datanätet. Man bör 
också ta ställning till kommunens rätt att behandla offentliga person-
uppgifter som ingår i sammanträdeshandlingarna i det allmänna data-
nätet. Man bör sträva till att sammanjämka kraven på god informa-
tionshanteringssed och god databehandlingssed samt målen för kom-
munens kommunikation så, att myndigheternas skyldigheter avseende 
kommunikation och främjande av rätten till information förverkligas utan 
att integritetsskyddet äventyras.  Kommunen kan fortfarande i stor ut-
sträckning avgöra omfattningen av och metoderna för informationen, 
men det förutsätts att kommunen är aktiv och kommunicerar effektivt.

Enligt 109 § i kommunallagen ska väsentlig information om de tjänster 
som kommunen ordnar och om kommunens verksamhet offentliggöras 
i det allmänna datanätet. De uppgifter som åtminstone ska finnas till-
gängliga i det allmänna datanätet räknas upp i paragrafen. Kommunen 
är skyldig att i det allmänna datanätet offentliggöra väsentlig informa-
tion om de tjänster som kommunen ordnar, kommunens ekonomi, led-
ning och verksamhet, och samarbete mellan kommunerna samt om 
kommunkoncernen. Stadens ledningsgrupps promemorior är i princip 
sådana offentliga handlingar som avses i 1 § i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen). En-
ligt 9 § i offentlighetslagen har var och en rätt att ta del av en offentlig 
myndighetshandling.
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Trots att ledningsgruppens promemorior omfattas av 1 § och 9 § i of-
fentlighetslagen i egenskap av offentliga myndighetshandlingar som 
var och en har rätt att ta del av på begäran, är de inte beslutshandling-
ar som är avsedda att offentliggöras. Stadens ledningsgrupps prome-
morior är till sin karaktär operativa handlingar och därmed lednings-
verktyg med en livscykel som kan vara mycket kort. De är inte hand-
lingar som främjar kommuninvånarnas rätt att delta i och påverka 
kommunens verksamhet, vilket skulle tala för att offentliggöra dem i det 
allmänna datanätet. Stadens ledningsgrupp arbetar för att samordna 
den politiska och operativa verksamheten. Den behandlar strategiska 
frågor och frågor som gäller samordningen av stadens operativa verk-
samhet. Då ledningsgruppens mötespromemorior offentliggörs för de 
kommunalanställda ökar transparensen mellan de anställda och kom-
munen i och med att kommunen uppfyller sin arbetsgivarroll.

Även om myndighetshandlingar i princip är offentliga enligt 1 § i offent-
lighetslagen är frågan om huruvida handlingar ska offentliggöras i det 
allmänna datanätet en separat fråga i förhållande till principen om 
handlingsoffentlighet. Eftersom skyddet för privatlivet och de krav som 
gäller behandlingen av personuppgifter måste beaktas i denna fråga, 
finns det inte nödvändigtvis någon grund för att offentliggöra handling-
arna som sådana i det allmänna datanätet. Om promemoriorna offent-
liggjordes i det allmänna datanätet skulle detta dessutom ställa sådana 
krav på kommunikationen i fråga om språkvård, utformning och till-
gänglighet att offentliggörandet inte vore resurseffektivt i förhållande till 
nyttan. Utifrån dessa synpunkter är det inte ändamålsenligt att offent-
liggöra stadens ledningsgrupps promemorior i det allmänna datanätet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Katja Rimpilä, stadssekreterare, telefon: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Pennanen Petrus Kaupungin johtoryhmän 
muistioiden julkistaminen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 649

HEL 2022-004672 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupungin-
valtuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Kaupunginhallitus katsoo, että johtoryh-
män muistioita on syytä julkaista kaupungin kotisivuille.

Johtoryhmän kokoukset ovat kaupungissa keskeinen päätöksenteon el-
in ja muistiot julkisia asiakirjoja, jotka jo nyt ovat luettavissa kaupungin 
intrassa. Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää niin, että kansalaiset 
ymmärtäisivät päätöksenteon prosesseja ja perusteluita.

Kannattaja: Minja Koskela

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Silja Borgarsdóttir Sandelinin palautusehdotuksen mukai-
sesti

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Reetta 
Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Elisa Gebhard, Minja 
Koskela

Tyhjä: 4
Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 7 -4 (4 tyhjää).

19.09.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi
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§ 240
Ledamoten Alviina Alametsäs motion om att underlätta använd-
ningen av engelska i Helsingfors

HEL 2022-001521 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, telefon: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.02.2022 Alametsä Alviina Monikielinen Helsinki: eng-
lannin kielellä pärjäämistä on helpotettava Helsingissä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Alviina Alametsä och 16 andra ledamöter konstaterar i sin 
motion att rådgivning om att starta eget företag, sysselsättning och fle-
ra bastjänster förblir utom räckhåll för flera helsingforsbor. Orsaken till 
detta är att det saknas ett lämpligt kontaktspråk. Bristfälligt språkutbud 
gör det svårare att uträtta ärenden exempelvis inom hälsovårdstjäns-
terna. I motionen föreslås att staden ska utreda i vilka tjänster det finns 
skäl att också erbjuda engelska som kontaktspråk samt att förstärka 
ställningen också för andra språk som talas i Helsingfors. I motionen 
föreslås dessutom att staden ska satsa på att informera om tjänster på 
lättläst språk.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i den förvaltningsstadga som gällde fram till 
maj 2022 ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som un-
dertecknats av minst 15 ledamöter.

Utgångpunkter för utvecklingsarbete: stadens strategi och verksamhetsprogram
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I Helsingfors stadsstrategi (2021–2025) och Helsingfors prioriteringar 
för att främja integration 2022–2025 fastställs att staden erbjuder tjäns-
ter på engelska, ordnar mångspråkig rådgivning för bostadsområden 
och kommunicerar på flera språk och via flera kanaler. Behovet av att 
använda lättläst språk kartläggs och vid behov vidtas åtgärder. I 
Helsingfors åtgärdsprogram för arbets-, utbildnings- och entreprenör-
skapsbaserad invandring (2022–2025), som preciserar stadsstrategins 
riktlinjer, fastställs dessutom till exempel att de kundgränssnitt som 
centralt förknippas med lockandet av internationella experter och före-
tagare också ska finnas tillgängliga på engelska före år 2025. Under 
strategiperioden utvecklas också stadens engelskspråkiga kommunika-
tion och tillgången till engelskspråkiga daghems- och skolplatser tryg-
gas året runt.

Kunskapsunderlag som stöder utvecklingsarbetet

Engelskans ställning i stadens tjänster och kommunikation har utveck-
lats inom hela organisationen under flera års tid. Stadsfullmäktige be-
handlade i maj 2018 (30.5.2018, § 146) en motion om att införa eng-
elskan som ett tredje servicespråk i Helsingfors. I motionssvaret kon-
staterades att ibruktagande av engelska som ett officiellt kontaktspråk 
sannolikt skulle öka Helsingfors internationella dragningskraft och kon-
kurrenskraft, men det skulle också medföra betydliga tilläggskostnader 
i form av till exempel mångdubbla översättningskostnader och kostna-
der för dyra ändringar i datasystem. Utgående från dessa observatio-
ner beslöt stadsfullmäktige att inte främja målet för att ge engelskan 
samma likvärdiga ställning som finskan och svenskan. Staden har än-
då förbundit sig till att stärka engelskans ställning som kontakt- och 
kommunikationsspråk på alla andra tillgängliga sätt.

På grund av fullmäktigemotionen tillsatte borgmästare Jan Vapaavuori i 
februari 2019 en arbetsgrupp (1.2.2019, § 23) för att utreda behovet av 
att utveckla engelskspråkiga tjänster och kommunikation. Utgående 
från arbetsgruppens utredning utarbetades ett tvåårigt utvecklingspro-
gram för service på engelska (2020–2021) som innehöll över 30 ut-
vecklingsåtgärder. Åtgärderna gällde alla stadens sektorer och största 
delen av dem genomfördes på ett lyckat sätt inom utgången av pro-
gramperioden.

Styr- och projektgrupperna som ansvarade för uppföljning och koordi-
nering av programmet har fortsatt sin verksamhet efter årsskiftet och 
utarbetat planer för vidareutveckling av verksamheten. Grupperna upp-
rätthåller också situationsbilden på stadsnivå, som efter 2019 har pre-
ciserats bland annat genom tilläggsutredningar som genomförts vid 
stadskansliet och sektorerna. Tilläggsutredningar har tagits fram om 
exempelvis nuläget för stadens översättningstjänster (2021) och hand-
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lednings- och rådgivningstjänster avsedda för personer med främman-
de språk som modersmål (2021) samt behovet för engelskspråkiga 
tjänster inom kultur- och fritidssektorn (2022, på kommande). Situa-
tionsbilden uppdateras i realtid genom de upplevelser och iakttagelser 
som förmedlas via kundkontakter, personalen och intressegrupperna.

Stadsstyrelsen anser att de redan genomförda utrednings-och uppfölj-
ningsåtgärderna är tillräckliga för att få en aktuell situationsbild. För till-
fället finns det inget behov av att utarbeta en sådan utredning som fö-
reslås i motionen. I stället för tilläggsutredningar är det viktigt att svara 
på de identifierade utvecklingsbehoven och kritiskt värdera hur åtgär-
derna lyckats och deras effekter.

Nuläget för service och kommunikation på olika språk och de viktigaste utvecklingsåtgärderna

Allmän rådgivning

Stadens allmänna rådgivningstjänster, Helsingfors-info, erbjuder råd-
givning om stadens tjänster och invandringsfrågor på nio olika språk. 
Kunderna betjänas på finska, svenska, engelska, franska, arabiska, 
ryska, somaliska, farsi och estniska. Dessutom används mobiltolknins-
tjänsten Túlka som utnyttjas i situationer där det inte finns ett gemen-
samt språk med kunden. Tjänsten utvecklas som en del av utveck-
lingsprojektet Avoin ovi palveluihin. Projektets syfte är att utveckla och 
förenhetliga stadens praxis inom rådgivningsarbetet.

Rådgivning som är mer ingående än allmän rådgivning, särskilt i fråga 
om myndighetsärenden, erbjuds av International House Helsinki som 
ligger i Sörnäs i Helsingfors. Vid servicepunkten International House 
Helsinki har staden samlat största delen av sina rådgivnings- och myn-
dighetstjänster som är riktade till invandrare under samma tak. Vid ser-
vicepunkten kan kunderna uträtta ärenden på plats eller via tidsbokning 
på finska, svenska och engelska, samt vid behov också på andra språk 
som personalen behärskar.

Sysselsättnings- och företagstjänster

För kunder vid stadens sysselsättningstjänster erbjuds service i princip 
alltid på finska, svenska och engelska, samt på kundens eget språk ifall 
den anställda och kunden har ett gemensamt språk. Kundservice på 
kundens eget språk stöds även med hjälp av köptjänster. Kundservice 
på kundens eget språk erbjuds för tillfället bland annat under samhälls-
orienteringsperioder, orienteringsperioder för snabb sysselsättning, 
kurser för digitalkompetens inom ramen för projektet Digi(työ)elämää, 
Jobbvägen-coachning samt arbetsträning. Ifall tjänstemannen och kun-
den inte har ett gemensamt språk har kunden med stöd av lagen rätt 
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att anlita en tolk. Även rådgivning som gäller sysselsättningstjänster 
kan vid behov tolkas.

Staden erbjuder rådgivning till blivande företagare på finska, svenska, 
engelska, estniska, ryska, arabiska och spanska. Företagsinfo ordnas 
på finska, svenska, engelska, estniska, ryska och arabiska. För startup-
företagare och team som är intresserade av Helsingfors som hemort 
för sitt företag erbjuds dessutom ett brett utbud av till exempel coaching 
för tillväxt av företaget och soft landing-tjänster på finska och engelska.

Fostrans- och utbildningssektorns tjänster

Staden ordnar grundläggande utbildning för barn och unga i Helsing-
fors på finska, svenska, engelska och nordsamiska. I privata skolor kan 
undervisning fås på många andra språk (till exempel tyska, franska och 
ryska).

I stadsstrategin konstateras att möjligheterna att studera på engelska 
utökas på varje utbildningsnivå och platsernas tillgänglighet säkerställs 
året runt. Det är viktigt att skolplatser på engelska är tillgängliga för att 
Helsingfors ska ha framgång i den internationella konkurrensen om ex-
perter på hög nivå, vars arbetsinsats flera länder och företag är ute ef-
ter.  De som undertecknat motionen kräver att staden ska uppfylla må-
len så snabbt som möjligt.

Staden har ökat antalet engelskspråkiga skolplatser betydligt under de 
senaste åren, men efterfrågan har trots detta fortsatt vara större än ut-
budet. Från och med januari 2022 har det varit möjligt att ansöka till 
undervisning på engelska året runt för de barn som tidigare deltagit i 
den engelskspråkiga undervisningen som jämställs med den grundläg-
gande utbildningen i Finland.

Under strategiperioden kartlägger sektorn hur  elever som inte har gått 
den engelskspråkiga studievägen kunde antas till den engelskspråkiga 
undervisningen. Målet är att säkerställa tillgången till engelskspråkig 
grundläggande utbildning även för de barn som är intresserade av un-
dervisning på engelska, men vars undervisningsspråk i ursprungslan-
det har varit något annat än engelska.

Inom fostrans- och utbildningssektorns kommunikation har använd-
ningen av engelskan ökat under de senaste åren. Dessutom översätts 
alla centrala meddelanden till flera andra språk (finska, svenska, ryska, 
somaliska, estniska och arabiska). Flerspråkig kommunikation och 
handledning stöds också av flerspråkiga assistenter som erbjuder 
handledning för elever och vårdnadshavare samt stöder samarbetet 
mellan skolan/daghemmet och hemmet på finska, engelska, ryska, 
arabiska, somaliska och persiska. För de elever och föräldrar som kan 
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engelska finns det också servicerådgivning och handledning på eng-
elska, som erbjuds bland annat via International House Helsinki. Råd-
givningstjänsten International House Helsinki är främst avsedd för in-
ternationella experter som kommer till Finland för att studera eller arbe-
ta som anställda eller företagare och deras familjemedlemmar.

Kultur- och fritidssektorns tjänster

Inom kultur- och fritidssektorn har man strävat att förstärka engelska 
språkets ställning inom ramen för utvecklingsprogrammet för service på 
engelska. I praktiken kan engelskan användas som kontaktspråk vid de 
flesta av sektorns tjänster.

Inom ungdomstjänsterna finns ingen egentlig kundservice utan verk-
samheten är till sin karaktär handledande och pedagogisk. Personalen 
använder förutom finska och svenska också engelska och andra språk 
(t.ex. somaliska, ryska och arabiska) i arbetet med ungdomarna. Inom 
utvecklingsprogrammet för service på engelska har sektorn bland an-
nat ordnat läger, utflykter och evenemang för barn och ungdomar på 
engelska. Finansieringen har riktats till engelskspråkig hobbyverksam-
het enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

En avsevärd del av kulturinnehållet som staden producerar är i princip 
inte bundet till språk. Detta gäller såväl stadsorkesterns konserter, 
HAM:s utställningar som kulturhusens föreställningar. Före pandemi-
nedstängningen har Savoyteatern haft program på engelska varje vec-
ka. Utställningstexter, programblad, guidning m.m. produceras på fins-
ka, svenska och engelska. Kulturtjänsternas engelskspråkiga utbud har 
ökats under de senaste åren bland annat genom att ordna verkstäder 
inom olika konstarter, musiklekis, musiklekis med dans, barnkonserter 
och andra föreställningar för barn på engelska.

Idrottstjänsternas innehåll är till en del inte bundet till språk på samma 
sätt som kulturtjänsternas. Inom kursverksamheten betjänas kunder på 
engelska i de motionsgrupper där det är möjligt. Som en del av utveck-
lingsprogrammet för service på engelska produceras för barn och unga 
bland annat evenemang på engelska för grupper, utflykter och läger 
under semesterperioden samt s.k. säsongaktiviteter i kursform på vå-
ren och hösten.

Sektorns kommunikation om tjänsterna sker huvudsakligen på finska, 
svenska och engelska samt enligt möjlighet också på de mest talade 
invandrarspråken. Under de senaste åren har sektorn strävat efter att 
förbättra tillgängligheten av sina tjänster genom att systematiskt öka på 
den engelskspråkiga marknadsföringen. Sektorn har också satsat på 
tillgängligheten genom att ta i bruk anvisningar om hur man kommuni-
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cerar med helsingforsbor med främmande språk som modersmål samt 
genom att utarbeta anvisningar på klarspråk och med piktogram.

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

Inom social- och hälsovårdssektorn erbjuds redan nu tjänster på eng-
elska i rätt så stor utsträckning. Sektorn strävar efter att säkerställa till-
räckliga resurser för att kunderna ska kunna uträtta sina ärenden på 
engelska. Om det inte finns ett gemensamt språk med kunden kan man 
också anlita kontakttolkar.

Program som används inom sektorns e-tjänster är klient- och patient-
datasystemet Apotti och kundportalen Maisa, där kunden kan välja 
finska, svenska eller engelska som kontaktspråk. I e-tjänsten Maisa 
kan kunderna se och komplettera sina personuppgifter inom social- och 
hälsovården, granska sina undersökningsresultat och laboratoriesvar, 
kontakta experter vid social- och hälsovårdstjänsterna via meddelan-
den, avboka och boka vissa typer av mottagningstider samt be om att 
förnya recept. I Maisa är det också möjligt att ge fullmakt till en person 
för att uträtta ärenden på en annan persons vägnar. Staden erbjuder 
helsingforsborna möjligheten att använda e-tjänsten Omaolo inom häl-
so- och sjukvården. Den är tillgängliga på finska, svenska och engels-
ka. Via Omaolo kan kunden göra en symptombedömning på nätet och 
utgående från den få instruktioner och vid behov kontakt med vårdper-
sonal.

Engelskans ställning inom social- och hälsovårdssektorns kommunika-
tion har förstärkts under se senaste åren som en del av stadens ut-
vecklingsprogram för service på engelska. Från och med våren 2022 
arbetar en engelskspråkig kommunikationsexpert på heltid inom sek-
torn. Hen ansvarar för att utveckla och koordinera den engelskspråkiga 
kommunikationen. Sektorns övriga språkutbud har också utökats i och 
med koronapandemin.

Stadens kommunikation

Staden har sedan 2019 gjort stora framsteg i fråga om sin kommunika-
tion på engelska. Vid stadskansliets kommunikationsavdelning grunda-
des en anställning för en kommunikationsexpert som ansvarar för 
kommunikationen på engelska och utvecklingen av den. Anställningen 
omvandlades till ordinarie år 2021. Kommunikationsexperten produce-
rar och koordinerar avdelningens engelskspråkiga kommunikation samt 
leder den stadsgemensamma projektgruppen för kommunikationen på 
engelska. Projektgruppen koordinerar och samlar information om ut-
vecklingen av kommunikationen på engelska och utvecklingsbehov. 
Under 2021 producerade projektgruppen bland annat stadens första 
anvisningar för kommunikation på engelska och utveckling av den, 
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English Style Guide och Guidelines for adding English-language websi-
te content.

Stadens webbplats med innehåll på olika språk spelar en viktig roll för 
kommunikationen som riktar sig till personer som talar ett främmande 
språk. På de engelskspråkiga webbplatserna welcome.helsinki och 
myhelsinki.fi har man samlat information om gäller arbete, studier, bo-
ende och livsstilen i Helsingfors. Staden administrerar och utvecklar 
även webbplatsen InfoFinland, som finns på 12 språk, och Finnish-
courses.fi, som informerar om språkkurser. InfoFinland innehåller in-
formation bland annat om flytt till Finland, uppehållstillstånd, stadens 
och statens tjänster och vanliga problemsituationer.

Staden beaktar i sin kommunikation förutom språkutbud också lättläst 
språkbruk. För de helsingforsbor som behöver lättläst språk finns en 
egen webbplats: www.helsinginseutu.fi/selkokieli och 
www.helsingforsregionen.fi/lattlast. Selkokeskus har beviljat webbplat-
sen rätt att använda symbolen för lättläst. Symbolen garanterar att inte 
bara språket utan också layouten och bilderna på webbplatsen följer 
principerna för lätt språk. I samband med reformen av stadens webb-
plats Hel.fi kommer den regionala webbplatsen att bli en del av Hel.fi. 
Samtidigt kommer adressen att ändras och innehållet kommer att för-
nyas så att det gäller bara Helsingfors stads tjänster.

Utöver stadskansliets näringslivsavdelning har kommunikationsavdel-
ningen, fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och 
social- och hälsovårdssektorn deltagit i beredningen av beslutsförsla-
get.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, telefon: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.02.2022 Alametsä Alviina Monikielinen Helsinki: eng-
lannin kielellä pärjäämistä on helpotettava Helsingissä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 627
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HEL 2022-001521 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

12.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Elina Nurmi, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36400

elina.nurmi(a)hel.fi
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§ 241
Ledamoten Elina Kauppilas motion om behovet av att fortsätta hjäl-
pa vilda djur

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Elina Kauppila och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden, då djurräddningsenheten nu skär ner på sin verksamhet, 
tryggar djurräddningsarbetet bland annat genom att Högholmen ges 
ökade resurser för rådgivning. Djurparken kunde då i egenskap av ex-
pertinstans erbjuda rådgivning per telefon och be djurräddningsenheten 
om transporthjälp. 

Stadsmiljönämnden och räddningsnämnden stöder idén om att rådgiv-
ningstjänster erbjuds vid Högholmens djurpark, vars sakkunskap är i 
toppklass när det gäller vilda djur och hur de ska skötas. Dessutom är 
man vid räddningsverket fortfarande beredda att stödja Högholmen 
med räddningsarbete och sjukhustransport av vilda djur, ifall Höghol-
men ber om hjälp. 

Högholmens djurpark svarar redan nu på frågor som gäller vård av vil-
da djur. Med nuvarande resurser har djurparken dock inte möjlighet att 
besvara frågor på jourbasis, då djurskötarnas arbetstid i första hand 



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 236 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/14
05.10.2022

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

går till att ta hand om djuren. Högholmen kunde ta ansvar för en mer 
omfattande telefonservice om resurser riktades till ändamålet. 

Miljöministeriet finansierar i viss mån vård av vilda djur, men denna fi-
nansiering täcker inte ens hälften av verksamhetens driftskostnader.

Högholmen understöder idén om att erbjuda en mer omfattande tele-
fonservice. Man är redo att ta ett större ansvar som expertinstans ifall 
resurser riktas till verksamheten. I samband med budgetprocessen bör 
staden utreda möjligheterna att reservera ifrågavarande resurser. 

Stadsmiljönämnden, räddningsnämnden och stiftelsen för Högholmens 
djurgård har avgett utlåtanden i frågan. Svaret stämmer överens med 
utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 616

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 221

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteessa esitettyä eläinpe-
lastustoiminnan järjestelyä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala katsoo 
esityksen olevan parannus nykytilanteeseen ja toteaa seuraavaa:

Helsingin eläinpelastusyksikön toiminnan kaventaminen siten, että pu-
helinneuvonta ja eläinten auttaminen muusta syystä kuin ihmiselle ai-
heutuvasta haitasta, saa aikaan heijastevaikutuksia useille Helsingin 
kaupungin alueella toimiville tahoille. 

Pelastuslaitoksen neuvontapuhelimen lakkauttamisen takia yhteydeno-
tot tulevat hajautumaan Helsingin kaupungin eri tahoille ja toimijoille, 
kuten kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluihin ja yleiset alu-
eet -palveluun, Korkeasaaren eläintarhaan, yliopistollisen eläinsairaa-
lan jo ennestään ruuhkautuneeseen päivystykseen joka on Helsingin 
kaupungin ostopalvelu ja rakentamispalveluliikelaitokseen (STARA). 
Lisäksi yhteydenotot tulevat siirtymään suurelta osin hätäkeskukseen 
aiheuttaen turhaa kuormitusta ja pahimmillaan hidastaen hätätilassa 
olevien ihmisten avun saantia. 

Helsingin kaupungin asukkailla on matala kynnys etsiä apua hädässä 
oleville luonnonvaraisille eläimille. Yhdestä hädässä olevasta eläimestä 
kaupunkialueella tulee viranomaisille kaupunkilaisilta käytännössä aina 
useita, toisistaan riippumattomia yhteydenottoja. Yhteydenotot ilman 
keskitettyä neuvontaa jakautuvat useiden, kuten edellä mainittujen ta-
hojen kesken, lisäten neuvonnan aiheuttamaa kuormitusta huomatta-
vasti. Edellä mainittujen tahojen asiantuntemus ja resurssit eivät 
myöskään ole riittävät vastaamaan kaupunkilaisten tarpeeseen neuvo-
ista ja johtaa väistämättä epäselvyyksiin toimintatavoissa ja ristiriitoihin 
neuvonnan sisällössä.

Korkeasaaren villieläinsairaalaan saapuu vuosittain noin 1500 eläintä, 
joista noin 40 % pelastuslaitoksen tuomina. Oletettavasti suurimmasta 
osasta villieläinsairaalaan pelastuslaitoksen toimittamista eläimistä on 
ilmoitettu pelastuslaitokselle nyt lakkautettavan neuvontapuhelimen 
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kautta. Näin ollen muut puheluita vastaanottavat tahot ohjaisivat ison 
osan puheluista, edellä esitettyihin tilastoihin perustuen arviolta 500 
puhelua, joka tapauksessa Korkeasaareen. 

Korkeasaaren villieläinsairaalan asiantuntemus luonnonvaraisten eläin-
ten hoidon arvioinnissa ja tarjoamisessa on huippuluokkaa. Muilla ta-
hoilla vastaavaa asiantuntemusta ei ole. Tämä koskee myös lajimääri-
tystä, joka voi erityisesti lintujen osalta olla haastavaa ja olla ratkaiseva 
seikka toimintaohjeita annettaessa ja hoidon tarvetta arvioitaessa. La-
jimääritys on erityisen tärkeää uhanalaisten lajien kohdalla. Myös ihmi-
siin kohdistuvan tautiriskin arvioiminen vaatii usein lajimäärityksen.

Keskitetyn neuvonnan puuttuminen tulee aiheuttamaan sekaannusta ja 
epätietoisuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Tavoitteena tulisi olla 
suoraviivainen, tehokas ja sujuva prosessi, jossa kaupunkilainen saa 
selkeät ja yksiselitteiset ohjeet eläimen auttamiseksi kuitenkaan kuor-
mittamatta neuvovia tahoja. Eläimen auttamisen hidastuminen tehok-
kaan neuvontapolun puutteessa ei ole suotavaa ja aiheuttaa eläinsuo-
jelulain (247/1996) vastaisesti eläimelle turhaa kipua, kärsimystä ja 
tuskaa.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarvioprosessissa tulee 
löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi erityisesti Korkea-
saaren osalta.

Käsittely

05.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarviopro-
sessissa tulee löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi eri-
tyisesti Korkeasaaren osalta.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kirsi-Marja Swan, valvontaeläinlääkäri, puhelin: 310 32025

kirsi-marja.swan(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.03.2022 § 22
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HEL 2022-002465 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastuslaitoksen kokemuksen perusteella asiakkailla on tarve luon-
nonvaraisten eläinten auttamista koskevaan neuvontapalveluun, tarve 
keskittyy kevät- ja kesäkausille, jolloin kaupunkiympäristössä sekä -
puistoissa ja -metsissä on huomattavan paljon luonnonvaraisia eläimiä 
ja niistä tehdään jatkuvasti havaintoja. Pelastuslaitoksen näkemys on, 
että edellä mainittu neuvonta olisi järjestettävä siten, että palvelun tu-
ottavat villieläinten hoitoon koulutetut asiantuntijat. 

Helsingissä toimiva Korkeasaaren eläintarha olisi oikea organisaatio 
neuvontapalvelun tuottamiseen, pelastuslaitos kannattaa esitystä Kor-
keasaaren resurssien lisäämisestä tämän asiakaspalvelun tuottami-
seksi. Pelastuslaitos on edelleen valmis tukemaan Korkeasaarta luon-
nonvaraisten eläinten käytännön pelastustyössä ja hoitoon kuljettami-
sessa sitä erikseen pyydettäessä. 

Aloitteen taustalla on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen päätös 
kehittää toimintaansa mm. keskittämällä eläinpelastusyksikön resurssit 
lakisääteisiin pelastustehtäviin. Tämä tarkoittaa pelastuslaitoksen asi-
akkaille aiemmin tarjotun, eläinten pelastamiseen liittyvän puhelinneu-
vonnan lakkauttamista ja pelastustoiminnan kohdentamista lemmikki – 
ja talouseläimiin. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Ville Estlander, apulaispalopäällikkö, puhelin: 310 30062

ville.estlander(a)hel.fi
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§ 242
Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras motion om förbud mot privata 
fyrverkerier i Helsingfors innerstadsområde

HEL 2022-003299 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att 
utvidga det område där det på nyårsnatten inte är tillåtet att 
använda egna fyrverkeripjäser.(Sirpa Asko-Seljavaara)

Behandling

Hemställningsklämmar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Mari Ran-
tanen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att 
utvidga det område där det på nyårsnatten inte är tillåtet att 
använda egna fyrverkeripjäser.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

3 omröstningen

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

JA-förslag: Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställ-
ningskläm 
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 68
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Mika 
Ebeling, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Oona Hagman, Sandra Hagman, 
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte Harjanne, Eveliina 
Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Arja Karhu-



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 241 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
05.10.2022

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

vaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Pia 
Kopra, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lind-
gren, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tu-
omas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, 
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Suvi 
Pulkkinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 5
Fatim Diarra, Dani Niskanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Seida So-
hrabi

Blanka: 12
Nora Grotenfelt, Joel Harkimo, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Otso Ki-
vekäs, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Hannu Oskala, 
Tom Packalén, Mika Raatikainen, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag 
till hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara och 14 andra ledamöter föreslår i 
sin motion att privata fyrverkerier förbjuds i Helsingfors innerstadsom-
råde och att invånarna informeras om förbudet.

Enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explo-
siva varor (390/2005) övervakar räddningsverket i egenskap av rädd-



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 242 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/15
05.10.2022

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

ningsmyndighet användning, handel och förvaring av fyrverkerier. 
Räddningsverket kan inom sitt område utfärda sådana allmänna före-
skrifter som beror på lokala förhållanden och gäller ett visst räddnings-
område eller en del av det.

Privat användning av fyrverkerier ska anmälas på förhand till rädd-
ningsmyndigheten senast fem dygn före användningen. På basis av 
anmälan fattar räddningsmyndigheten beslut om huruvida fyrverkerier 
kan användas på den planerade platsen utan att medföra risker för 
skador på personer och egendom. De centrala frågor som ska bedö-
mas är huruvida de nödvändiga skyddsavstånden för varje artikel upp-
fylls och huruvida säkerhetsarrangemangen är tillräckliga, till exempel 
om det finns tillräckligt med primärsläckningsmateriel. I enlighet med 6 
§ i räddningslagen (379/2011) anses användning av fyrverkerier mot-
svara öppen eld som inte får göras upp utan markägarens lov. Därför 
ska man i regel bifoga även markägarens lov till anmälan, om fyrverke-
rier används någon annanstans än på egen mark.

Om räddningsmyndigheten inte har föreskrivit något annat inom sitt 
område, är det tillåtet att skjuta fyrverkerier utan separat anmälan till 
räddningsverket från 31.12 kl. 18.00 till 1.1 kl. 02.00. Helsingfors stads 
räddningsverk förbjuder användning av fyrverkerier på vissa områden 
under nyår. Förbudet gäller tills vidare med undantag av fyrverkeriupp-
visningar.

Förbudsområdena fastställs på basis av en riskanalys. I riskanalysen 
beaktas bland annat förekomsten av olycksfall och fall som har medfört 
fara, områdenas särdrag, avstånden mellan de befintliga byggnaderna 
och den respons som kommit in. Räddningsmyndigheten uppdaterar 
riskanalysen regelbundet och ändrar på förbudsområdena vid behov. 
Förbudsområdena ändrades senast år 2020. Syftet med förbudet mot 
användning av fyrverkerier är att förbättra säkerheten och minska anta-
let olycksfall samt förebygga och förhindra skador på personer, miljö 
och egendom.

Användning av fyrverkerier är förbjudet under nyår i innerstadsområdet 
och bland annat i parkområdena i Kajsaniemi, Brunnsparken och Sine-
brychoffsparken. Man anser att användningen av fyrverkerier i dessa 
områden kan förorsaka särskild fara, eftersom det är svårt att följa de 
skyddsavstånd som krävs på grund av det täta stadsområdet och de 
folkskaror som i vanliga fall samlas där.

Räddningsmyndigheten kan inte kategoriskt förbjuda användningen av 
fyrverkerier inom hela sitt område, eftersom det går att förbjuda fyrver-
kerier endast på sådana ställen där användningen av fyrverkerier kan 
anses medföra särskild fara. Enligt räddningsverkets bedömning finns 
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det områden i Helsingfors, även i innerstaden, där det går att använda 
fyrverkerier på ett tryggt sätt med beaktande av bestämmelser och sä-
kerhetskrav i anknytning till användningen. Den som använder fyrver-
kerier ska se till att fyrverkerierna används tryggt och följa de anvis-
ningar som tillverkaren har gett. Den som använder fyrverkerier ska 
bedöma om förutsättningarna uppfylls. Om förutsättningarna inte upp-
fylls, får man inte använda fyrverkerierna.

Räddningsnämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Förslaget stämmer 
överens med räddningsnämndens utlåtande. 

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 615

HEL 2022-003299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Pelastuslautakunta 17.05.2022 § 33

HEL 2022-003299 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden käyttöä sekä niiden myyntiä 
ja varastointia kaupan yhteydessä pelastus- ja kemikaalilainsäädännön 
perusteella. Meluhaitan osalta vastuuviranomainen on kunnan ympäri-
stönsuojeluviranomainen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo Su-
omessa markkinoilla olevien ilotulitteiden vaatimustenmukaisuutta ja to-
imii viranomaisena ilotulitteiden vaarallisuusluokitusten hyväksynnässä 
ja maahantuonnissa.

Ilotulitteiden käyttöä ja niiden valvontaa koskevat säännökset esitetään 
laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 10. luku) sekä Valtioneuvoston 
asetuksessa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 
(819/2015 13. luku). Ilotulitteita tulee aina käyttää niin, että niiden 
käytöstä ei aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita 
käytettäessä on suojalasien käyttö pakollista paitsi, jos käytetään aino-
astaan luokan F1 ilotulitteita, kuten tähtisadetikkuja tai papatteja. (Ke-
mikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91 §; VNA 819/2015 64 §.)

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle 
viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Mikäli pe-
lastusviranomainen ei ole paikallisesti muuta määrännyt, voidaan uu-
tenavuotena ilotulitteita käyttää 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00 ilman 
pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. (Kemikaaliturvallisuuslaki 
390/2005 91 §; VNA 819/2015 63 §.) Käytöstä tehtyä ilmoitusta käsitel-
lessään pelastusviranomainen arvioi, voidaanko ilotulitteita käyttää aio-
tussa paikassa aiheuttamatta henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. 
Keskeisimpiä arvioitavia seikkoja ovat tuotteiden suojaetäisyyksien 
täyttyminen sekä käytön turvallisuusjärjestelyjen, kuten alkusammutus-
kaluston riittävyys. Ilmoituksen liitteeksi edellytetään pääsääntöisesti 
myös maanomistajan lupa, jos ilotulitteita käytetään muulla kuin omalla 
maalla, sillä ilotulitteiden käytön katsotaan yleensä olevan pelastuslain 
(379/2011) 6 §:n mukaista avotulen käyttöä, joka vaatii aina maano-
mistajan luvan. Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella 
asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai 
kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa (Kemikaa-
liturvallisuuslaki 390/2005 91 §).
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Pelastusviranomainen voi antaa alueellaan paikallisista olosuhteista 
johtuen ilotulitteiden käyttöä koskevia yleisiä määräyksiä. Pelastusvira-
nomainen voi alueellansa sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa 
ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tai 
kieltää ilotulitteiden käytön sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan 
katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 
92 §). Helsingissä pelastusviranomainen ei ole sallinut ilotulitteiden 
käyttöä ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta tietyillä alueilla 
eikä myöskään uudenvuoden lisäksi muuna tiettynä aikana. Näin ollen 
muusta, kuin uudenvuoden ilotulitteiden yksityisestä käytöstä, tulee pe-
lastusviranomaiselle tehdä ilmoitus. Nämä ilmoitukset pelastusvirano-
mainen arvioi tapauskohtaisesti yllä esitettyjen arviointiperiaatteiden 
mukaisesti.

Helsingissä pelastusviranomainen on kieltänyt ilotulitteiden käytön tie-
tyillä alueilla uutenavuotena. Päätös on saatavilla osoitteessa 
https://hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/asiakirja?year=
2022&ls=11&doc=Kymp_2020-12-28_37_Pk&vdoc=U111410VH1. Ki-
eltoalueet ovat voimassa toistaiseksi ja ne eivät koske ilotulitus-
näytöksiä. Kieltoalueiden määrittäminen perustuu pelastusviranomai-
sen riskiarvioon, jossa huomioidaan mm. tapahtuneet onnettomuudet ja 
vaaraa aiheuttaneet tilanteet, alueiden erityispiirteet, olemassa olevien 
rakennusten läheisyydet sekä saadut palautteet. Pelastusviranomainen 
päivittää riskiarviota säännöllisesti ja tekee kieltoalueisiin muutoksia 
tarvittaessa. Edellisen kerran kieltoalueisiin on tehty muutoksia vuonna 
2020. Ilotulitteiden käytön kieltojen tavoitteena on parantaa ihmisten 
turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä yhtä lailla ehkäistä ja 
torjua ilotulitteiden käytöstä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisu-
usvahinkoja. Kantakaupungin alueella ilotulitteiden käyttö on uutenavu-
otena kiellettyä ydinkeskustan alueella sekä esimerkiksi Kaisaniemen, 
Kaivopuiston ja Sinebrychoffin puistoalueilla. Näillä alueilla ilotulitteiden 
käytön on katsottu voivan aiheuttaa erityistä vaaraa, sillä tiiviillä kau-
punkialueella ja näille alueille tyypillisesti kokoontuvan ihmisjoukon vu-
oksi tuotteiden vaatimien suojaetäisyyksien toteutuminen on vaikeaa.

Pelastusviranomainen ei voi kategorisesti kieltää ilotulitteiden käyttöä 
koko alueellaan, sillä kielto on mahdollinen ainoastaan paikoissa, joissa 
ilotulitteiden käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa. Pe-
lastuslaitoksen arvion mukaan Helsingin kaupungissa, myös kantakau-
pungissa, on alueita, joissa on mahdollista käyttää ilotulitteita turvalli-
sesti huomioiden niiden käyttöä koskevat säännökset ja käyttöön liitty-
vät turvallisuusvaatimukset. Ilotulitteiden käyttäjien tulee huolehtia, että 
ilotulitteita käytetään turvallisesti ja valmistajan antamia ohjeita noudat-
taen. Näin ollen ilotulitteiden käyttö vaatii käyttäjältään aina arvion edel-
lytysten täyttymisestä ja jos edellytykset eivät täyty, ei ilotulitteita voi 
käyttää.
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Ilotulitteiden yksityisen käytön lisäksi ilotulitteita voidaan käyttää ilotuli-
tusnäytöksissä. Ilotulitusnäytöksellä tarkoitetaan tapahtumaa tai ta-
pahtuman osaa, jonka järjestää Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston) hyväksymä näytöstoimija. Ilotulitusnäytöksestä tehdään ilmoitus 
poliisille, joka kuulee ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. (Ke-
mikaaliturvallisuuslaki 390/2005 94 ja 97 §; VNA 819/2015 61 §.) 
Lausunnon antamisen yhteydessä pelastusviranomainen arvioi mm. ri-
ittävien suojaetäisyyksien täyttymistä aiotulla paikalla sekä ilotulitus-
näytöksen järjestäjän varautumista palovartiointiin ja alkusammuttami-
seen.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Heidi Partanen, palotarkastaja, puhelin: 31031362

heidi.partanen(a)hel.fi
Pekka Itkonen, riskienhallintapäällikkö, puhelin: 310 30037

pekka.itkonen(a)hel.fi
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§ 243
Ledamoten Elina Kauppilas motion om avgiftsfria resor för rullato-
ranvändare

HEL 2022-004009 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Mika Ebeling föreslog att stadsfullmäktige återremitterar 
ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att de som 
rör sig med rollator får resa gratis i kollektivtrafiken.

Mika Ebelings förslag om återremiss understöddes inte, varvid det för-
föll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 27.5.2022
3 Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto
4 Vammaisneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Elina Kauppila och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att Helsingfors ska förtydliga situationen för dem som använder rullator 
genom att fastställa att de får resa gratis. 

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för att ordna 
kollektivtrafiken i Helsingfors och i åtta andra kommuner i HRT-
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området. HRT godkänner det taxe- och biljettsystem som ska iakttas i 
kollektivtrafiken i dess verksamhetsområde och bestämmer om biljetty-
per, rabattgrupper och biljettpriser.

HRT anser att det inom ramen för nuvarande tariffsystem och anvis-
ningar inte är motiverat att utvidga avgiftsfriheten till kunder som an-
vänder rullator. Biljettförsäljningen utvecklas för att det ska vara lättare 
att köpa biljetter.  

I beredningen av det tariffsystem som infördes våren 2019 strävade 
HRT efter ett enhetligt biljettsystem som fungerar enligt samma princi-
per på hela området. Detta mål gällde också specialgrupper och grun-
derna för deras rabatter och avgiftsfrihet. Vill man ha kommunspecifika 
undantag i systemet ska finnas kommunspecifika undantag ska HRT 
och dess medlemskommuner avtala om ändringarna med ett gemen-
samt beslut.

Rörelsehindrade och de som får folkpension eller garantipension kan 
köpa biljetter till rabatterat pris (−50 %). Alla som fyllt 70 år kan också 
köpa periodbiljett till rabatterat pris (−45 %). Om kollektivtrafiken görs 
avgiftsfri för en ny specialgrupp sjunker biljettintäkterna. Underskottet 
som följer måste täckas genom att öka medlemskommunernas skatte-
finansierade betalningsandelar, höja priserna för övriga passagerare el-
ler minska på trafikutbudet.

Enligt HRT:s resevillkor kan de som använder rullator stiga in i bussen 
genom mittdörren utan att behöva visa upp resekort eller HRT-appens 
biljettskärm för kortläsaren eller chauffören. Om det inte har varit möj-
ligt för en passagerare som använder rullator att köpa biljett, tar man 
inte ut en kontrollavgift då biljetterna kontrolleras, utan kontrollanten 
hjälper till med att köpa biljett. Största delen av passagerarna har en 
biljett som de har köpt i förväg eller i de kortläsare som finns i mittparti-
et. De biljetter som såldes via HRT-appen utgjorde nästan 57 procent 
av biljettintäkterna 2021, och andelen ökar hela tiden. Efter att biljettsy-
stemet reformerats säljer förarna inte längre biljetter. Närmare 70 pro-
cent av alla resor med HRT görs med trafikformer där det finns öppen 
biljettförsäljning och det också finns kortläsare vid mittdörrarna (tåg, 
metro, spårvagn och stomlinjebussar). Därför finns det ingen säker-
hetsrelaterad grund för avgiftsfrihet. 

Stadsstyrelsen konstaterar dock att en utvidgning av avgiftsfriheten för 
passagerare som använder rollator skulle vara en tydligare lösning ur 
kundernas perspektiv än det nuvarande systemet som varierar beroen-
de på trafikmedel. Stadsstyrelsen föreslår att man på lång sikt utreder 
möjligheten att utvidga avgiftsfriheten för dem som använder rollator i 
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kollektivtrafiken. Detta kunde göras i samband med följande uppdate-
ring av biljettsystemet.

Stadsmiljönämnden, HRT, äldrerådet och handikapprådet har gett utlå-
tanden i ärendet. Svaret stämmer överens med stadsmiljönämndens 
och HRT:s utlåtanden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, 27.5.2022
3 Lausunto 11.5.2022, vanhusneuvosto
4 Vammaisneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 650

HEL 2022-004009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: "Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että maksuttomuu-
den laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille olisi asi-
akkaiden näkökulmasta nykyistä liikennevälinekohtaista järjestelyä sel-
keämpi ratkaisu. Kaupunginhallitus esittää, että pidemmällä aikavälillä 
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lippujärjestelmän seuraavan päivittämisen yhteydessä tutkitaan mah-
dollisuutta laajentaa maksuttomuutta rollaattorin kanssa liikkuville." 
Sijoitetaan päätöstekstin loppuun.

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sari Sarko-
maa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Reetta Van-
hanen

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 8 - 7. 

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 410

HEL 2022-004009 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen 
järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kun-
nassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatetta-
van joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, 
alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Keväällä 2019 käyttöön otetun uudistetun tariffijärjestelmän valmis-
telussa HSL pyrki yhtenäiseen ja koko seudulla samoilla periaatteilla 
toimivaan lippujärjestelmään. Tämä tavoite koski myös erityisryhmiä ja 
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näiden ryhmien alennuksien ja maksuttomuuden perusteita. Mikäli jär-
jestelmään haluttaisiin kuntakohtaisia poikkeuksia, tulisi muutoksista 
sopia HSL:n ja sen jäsenkuntien yhteisellä päätöksellä.

Tariffijärjestelmän valmistelu tapahtui useassa vaiheessa yhteistyössä 
kuntien kanssa. Helsingin kaupunginhallitus antoi 11.5.2015 lausunnon 
erityisryhmien lipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa 
vyöhykemallissa. Kaupunginhallituksella ei tuolloin ollut huomautetta-
vaa rollaattoria käyttävien matkustajien kohteluun tai matkojen maksut-
tomuuteen. 

Rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan osalta käytännöt pysyivät 
ennallaan lippujärjestelmän uudistuksessa vuonna 2019. Kuten aloit-
teen tekijät aloitteessaan tuovat esille, bussissa rollaattorin kanssa liik-
kuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin 
kausilippua kortinlukijalle. Jos rollaattorin kanssa liikkuvan matkustajan 
ei ole ollut mahdollista hankkia lippua, ei tarkastustilanteessa peritä 
tarkastusmaksua, vaan tarkastaja auttaa lipun hankinnassa. Koronan 
myötä kuljettajien suorittama lipunmyynti liikennevälineissä on lopetet-
tu. Tähän liittyvästä kokeilusta jäi pysyvä ratkaisu.

Tällä hetkellä lähes 70 % HSL:n joukkoliikennematkoista tehdään avo-
rahastuksen piirissä olevissa liikennemuodoissa (juna, metro, rai-
tiovaunu, runkolinjojen bussit). Näissä liikennevälineissä kortinlukijat 
löytyvät myös keskiovilta, jolloin turvallisuuteen liittyvää perustetta 
maksuttomuuteen ei synny.

HSL liikenteeseen saa lippuja alennettuun hintaan, jos on liikuntarajoit-
teinen tai eläkeläinen, joka saa kansaneläkettä tai takuueläkettä (-50 
%). Kaikki 70 vuotta täyttäneet voivat myös hankkia kausilipun alennet-
tuun hintaan (-45 %). Maksuttoman joukkoliikenteen laajentaminen ko-
skemaan yhtä uutta erityisryhmää johtaisi lipputulojen pienenemiseen. 
Tästä seuraava alijäämä jouduttaisiin kattamaan lisäämällä jäsenkunti-
en verovaroin rahoitettavia maksuosuuksia, nostamalla muiden mat-
kustajien lippujen hintoja tai karsimalla liikenteen tarjontaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n nykyisiä ta-
riffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksuttomuutta 
rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin. Lipunmyyntiä tullaan jatkossakin ke-
hittämään niin, että lippujen hankinta on entistä helpompaa.

Käsittely

16.08.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Korvataan lausunnon viimeisen kappaleen ensimmäinen 
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virke: "Kaupunkiympäristölautakunnan käsityksen mukaan HSL:n nyky-
isiä tariffikäytäntöjä ei ole perusteita muuttaa laajentamalla maksut-
tomuutta rollaattoria käyttäviin asiakkaisiin" seuraavasti: "Maksuttomu-
uden laajentaminen rollaattorin kanssa liikkuville matkustajille olisi kui-
tenkin asiakkaiden näkökulmasta nykyistä liikennevälinekohtaista jär-
jestelyä selkeämpi ratkaisu. Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että 
pidemmällä aikavälillä lippujärjestelmän seuraavan päivittämisen yh-
teydessä tutkitaan mahdollisuutta laajentaa maksuttomuutta rollaattorin 
kanssa liikkuville".

Kannattaja: Tuomas Nevanlinna

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otso Ki-
vekäs, Otto Meri, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlin-
na, Amanda Pasanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 8 - 5.

09.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 244
Ledamoten Nora Grotenfelts motion om eftermiddagsmellanmål i 
grundskolorna

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nora Grotenfelt och 26 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden serverar gratis eftermiddagsmellanmål till de grundsko-
leelever vars lektioner fortsätter i mer än tre timmar efter lunch.

Planeringen av skolmåltider styrs av de riksomfattande närings- och 
måltidsrekommendationerna. Enligt rekommendationerna ska eleverna 
serveras ett näringsrikt och avgiftsfritt mellanmål om lektionerna varar 
längre än tre timmar efter lunchen. Betydelsen av regelbundna måltider 
för att eleverna ska orka har identifierats även i Helsingfors, men just 
nu har det inte reserverats några anslag för mellanmålsservering.

I grundskolorna äter eleverna vanligen lunch kl. 10.30–12.30, i en del 
skolor vid behov kl. 10.15–13. De elever i första och andra årskursen 
som deltar i eftermiddagsverksamheten serveras ett mellanmål, som 
ingår i verksamhetsavgiften. I en del skolor kan eleverna dessutom kö-
pa mellanmål på eftermiddagarna.

I stadens egna grundskolor finns år 2022 cirka 46 000 barn. De anslag 
staden har reserverat för upphandling av mattjänster för grundskolorna 
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räcker endast för att bevara den nuvarande servicenivån. Extrakostna-
derna för avgiftsfri mellanmålsservering skulle bestå av både måltids-
utgifter och utgifter för den personal som skulle servera och övervaka 
mellanmålen.

Om ett avgiftsfritt mellanmål serveras till de elever vars skoldag fortsät-
ter i mer än tre timmar efter lunchen beräknas tilläggskostnaderna 
uppgå till cirka 4 600 000 euro om året. Om ett mellanmål serverades 
till de elever i årskurs 3–9 som deltar i hobbyverksamhet som ingår i 
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet skulle kostnaderna uppgå till 
cirka 500 000 euro om året. Om alla grundskoleelever dagligen serve-
rades ett avgiftsfritt mellanmål skulle kostnaderna uppgå till cirka 9 900 
000 euro om året.

Direktionen för affärsverket Servicecentralen konstaterar i sitt utlåtande 
att om fostrans- och utbildningssektorn beslutar att beställa mellanmå-
len av Servicecentralen Helsingfors kan Servicecentralen leverera mel-
lanmål enligt eftermiddagsverksamhetens nuvarande mellanmålslista 
och till nuvarande pris.

I det nuvarande ekonomiska läget är det enligt stadsstyrelsen inte möj-
ligt att utöka serveringen av mellanmål i skolorna.

Svaret stämmer överens med de utlåtanden som fostrans- och utbild-
ningsnämnden och direktionen för affärsverket Servicecentralen gett.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 655
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HEL 2022-003310 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Lause ”Kaupunginhallitus ei puolla 
maksuttoman välipalatarjoilun aloittamista” muutetaan muotoon: ”Tässä 
taloudellisessa tilanteessa ei ole kaupunginhallituksen mukaan mahdol-
lista laajentaa välipalatarjontaa kouluissa”.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Silja Borgarsdóttir Sandelinin 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 142

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
liitteenä olevasta Nora Grotenfeltin valtuustoaloitteesta. Aloitteessa eh-
dotetaan maksuttoman välipalan tarjoamista peruskouluissa, niille oppi-
laille joiden oppitunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia.

Kouluruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruo-
kailusuositukset (Syödään ja opitaan yhdessä-kouluruokailusuositus 
VRN 2017 ja Suomalaiset ravitsemussuositukset VRN 2014). Peruso-
petuksessa tarjotaan perusopetuslain mukaan oppilaille päivittäin laki-
sääteinen maksuton lounasateria. Noin puolen tunnin lounasaika koulu-
issa on yleensä klo 10.30-12.30, tarvittaessa 10.15-13.00. Iltapäivätoi-
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mintaan osallistuville 1-2 luokkalaisille tarjotaan toimintamaksuun sisäl-
tyvä välipala. Osa kouluista järjestää oppilaille myös maksullista välipa-
lamyyntiä iltapäivisin oppilaiden tarpeen mukaan.

Kouluruokailusuosituksissa suositellaan tarjottavan mahdollisuus ravit-
sevaan maksuttomaan välipalaan, jos koulun oppitunnit jatkuvat pitem-
pään kuin kolme tuntia lounaan jälkeen. Säännöllinen ruokarytmi ja ra-
vitsevat ateriat vaikuttavat vireystilaan positiivisesti ja edistävät oppi-
mista. Aterioiden väliin jättäminen tai korvaaminen epäterveellisillä 
vaihtoehdoilla voivat johtaa terveydellisiin ongelmiin, väsymykseen ja 
sitä kautta huonoon keskittymiskykyyn ja oppimisen vaikeuksiin.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tarjota lapselle mieluinen 
ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastuksia tarjotaan 
jokaisella koululla 3.–9.-luokkalaisille. Harrastukset ovat koulupäivän 
jälkeen ennen klo 17. Harrastuksia on tarjolla yhteensä 144 alakoululla 
tai yläkoululla. Koululla voi olla erilaisia harrastuksia yhtenä tai useana 
päivänä viikossa ja niiden kesto vaihtelee ryhmien välillä 1-4 tuntiin. 
Ryhmäkoko on 15 oppilasta mutta osallistujamäärä vaihtelee paljon 
kouluittain. Harrastustoiminnan järjestämisestä vastaa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimiala.

Välipala tulisi järjestää koululla ennen harrastuksen alkua ja oppilaan 
koulupäivästä riippuu kuinka pitkä tauko oppituntien ja harrastuksen 
väliin jää. Välipala tulisi tarjoilla koulupäivän lopussa ennen har-
rastustoimintaan siirtymistä. Tarjoilun järjestäminen vaatisi kouluilta 
välipalatarjoilun organisoinnin koulupäivään ja henkilöstöresurssin li-
säämisen ruokailutilanteen valvontaan. Koulunkäyntiavustajien käyttä-
misestä valvontaan aiheutuu lisäkustannuksia ja se tulee huomioida 
työvuorosuunnittelussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan peruskouluissa on vuonna 2022 
noin 46 000 lasta. Talousarviossa peruskoulujen ruokapalveluiden 
hankintaan on varattu rahaa vain nykyisen palvelutason turvaamiseen, 
eikä maksuttoman välipalatarjonnan kustannukset sisälly nykyiseen 
budjettiin. Lisäkustannukset koostuisivat ateriakustannuksista ja val-
vontaan käytettävästä henkilöstöresurssista mutta kokonaiskustannus-
ten arviointi tarkasti etukäteen on vaikeaa. Välipalatarjoilu edellyttäisi 
arviolta seuraavia korotuksia kokonaismenoissa:

 Välipala harrastuksiin osallistuville 3-9. luokkalaisille noin 327 000 
euroa/vuosi ja valvonta noin 172 000 euroa/vuosi.

 Välipala oppilaille joiden koulupäivä jatkuu yli 3 tuntia lounaan jäl-
keen noin 4 331 000 euroa/vuosi ja valvonta noin 268 000 eu-
roa/vuosi.
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 Välipalan tarjoaminen joka päivä kaikille joka koulussa noin 9 282 
000 euroa/vuosi ja valvonta noin 575 000 euroa/vuosi.

Säännöllisten aterioiden merkitys oppilaiden jaksamiseen on tunnistet-
tu. Talousarviossa ei ole varattu määrärahoja välipalatarjoilun järjestä-
miseen. Kouluissa voidaan tarjota maksullista välipalaa, jos oppilaan 
koulupäivä kestää ravitsemussuositusten mukaisesti lounaan jälkeen 
yli 3 tuntia tai oppilas osallistuu harrastustoimintaan.

Lautakunta pyytää selvitettävän, missä määrin ja minkä takia ravitse-
mus- ja ruokailusuosituksia ei noudateta Helsingin kouluissa.

Käsittely

14.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Nora Grotenfelt: Lisätään lausunnon loppuun: "Lautakunta pyytää selvi-
tettävän, missä määrin ja minkä takia ravitsemus- ja ruokailusuosi-
tuksia ei noudateta Helsingin kouluissa."

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nora Grotenfeltin vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

31.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22596

katja.peranen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 20

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus 
Helsingiltä iltapäivän välipaloja oppilaille, on Palvelukeskuksella edel-
lytykset tuottaa ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa nykyisen ilta-
päiväkerhojen välipalalistan ja hinnaston mukaisesti. Hinnastoa tarken-
netaan tarvittaessa, mikäli annoskoko muuttuu suuremmaksi.
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Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollista-
vat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 245
Ledamoten Nora Grotenfelts motion om integration av invandrare i 
den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nora Grotenfelt och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att integrationstjänsterna för invandrare inom stadens svensksprå-
kiga småbarnspedagogik och undervisning utvecklas. I synnerhet ska 
barn från Ukraina integreras aktivt också i de svenska tjänsterna.

Fostrans- och utbildningssektorns svenska servicehelhet har under 
fullmäktiges föregående mandatperiod aktivt utvecklat integrationen på 
svenska med hjälp av Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för 
invandrare 2018–2021. Arbetet ingick i Helsingfors stadsstrategi och in-
tegrationsprogram.

Sektorn har skapat en svenskspråkig integrationsväg, ökat resurserna 
för undervisningen i svenska som andra språk och ökat den förbere-
dande undervisningen. Dessutom har en modell för flerspråkiga hand-
ledare tagits i bruk inom småbarnspedagogiken, inom den grundläg-
gande undervisningen och i gymnasierna. Inom sektorn har det utveck-
lats flerspråkigt material som stöd för familjer som nyss anlänt till landet 
i att integrera sig i svenskspråkiga daghem och skolor. Samtidigt har 
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man säkerställt att de som kommit från Ukraina har tillgång till informa-
tion om stadens tjänster inom småbarnspedagogiken och undervis-
ningen på två språk samt att integration på svenska presenteras som 
ett likvärdigt alternativ till integration på finska.

I fråga om integration av vuxna och integration i Arbis Nybörjarkurser i 
svenska inleds 3–4 gånger om läsåret inom integrationen av vuxna och 
vid Arbis. För de nyanlända ordnas integrationskurser, där deltagarna 
även styrs till utbildning och arbete och får nätverka med den svensk-
språkiga befolkningen.

Efter att utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invandrare slut-
fördes 2021 fortsätter arbetet för integration inom den svenska service-
helheten bland annat genom att de antirasistiska verksamhetssätten 
inom pedagogiken förstärks och modellen för flerspråkiga handledare 
vidareutvecklas. Information och kunskapen om möjligheten till svensk-
språkig integration ska spridas omfattande inom stadens egna tjänster 
och statens myndighetsverksamhet. Den svenskspråkiga integrations-
vägen kan också göras synligare i samarbete med aktörer inom den 
tredje sektorn.

Våren 2022 inledde en stadigvarande planerare med ansvar för att ut-
veckla den svenspråkiga integrationsvägen på stadsnivå sitt arbete vid 
stadskansliets arbetskrafts- och invandringsenhet.

Svaret stämmer överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlå-
tande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Nora Grotenfeltin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 624

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Nämnden för fostran- och utbildning 31.05.2022 § 120

HEL 2022-004677 T 00 00 03

Utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden gav följande utlåtande till stadsfull- 
mäktigeledamoten Nora Grotenfelts fullmäktigemotion:

I Helsingfors stadsfullmäktigemotion gällande integration på svenska 
lyfts det fram att det är få barn som integreras på svenska inom 
Helsingfors, vilket påverkar tjänsternas kvalitet negativt och försvårar 
möjligheterna att utveckla dem. Nedan öppnas det upp hur integration 
på svenska utvecklats och vad som ännu behöver göras för att öka in-
tegrationen på svenska.  

Den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning har 
under den senaste fullmäktigeperioden aktivt utvecklat integrationen på 
svenska genom Utvecklingsplanen för fostran och utbildning för invand-
rare (Make-programmet) 2018-2021. Arbetet var en del av Helsingfors 
stadsstrategi och integrationsprogram. Modellen med flerspråkiga 
handledare utvecklades och togs i bruk inom småbarnspedagogiken, 
den grundläggande undervisningen och gymnasiet.  

Trots att det har varit utmanande att utveckla tjänsterna med ganska få 
barn har den svenska servicehelheten ändå tagit följande utvecklings-
steg: skapat en svensk integrationsstig och ökat resurseringen för 
svenska som andraspråk och förberedande undervisning i den mån det 
har varit möjligt inom alla stadier. Inom småbarnspedagogiken har man 
till exempel utvecklat stöd i pedagogiskt utvecklingsarbete med beto-
ning på språket. Inom den grundläggande undervisningen har man ut-
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vecklat en inkluderande integration i barnets närskola som svarar på 
det nuvarande behovet. Det har också utvecklats flerspråkigt material 
som stöder nyanlända familjer och barn att integreras i svenska dag-
hem och skolor. Man har även säkrat att information om fostran och ut-
bildning som Helsingfors stad erbjuder för nyanlända från Ukraina är 
tvåspråkig och att integration på finska och svenska presenteras som 
jämlika alternativ. 

Gällande integration för vuxna och integration inom Arbis startar man 
nybörjarkurser i svenska 3-4 ggr/läsår. Man ordnar integrationskurser 
för nyanlända, vilka även innefattar handledning för studier och arbete 
samt att bygga nätverk inom Svenskfinland. Utöver detta erbjuds ett 
förmånligt studiepaket som innehåller 11-16 h undervisning/vecka spe-
ciellt för personer som bott längre i Finland.  

När mängden barn som behöver integrationstjänsterna ökar leder det 
till att undervisningen och undervisningsgrupperna blir mer stabila. Det-
ta i sin tur skulle leda till att modellen för inkluderande integration på 
sikt kunde kompletteras med, eller ersättas av, en annan modell som 
skulle innebära skilda undervisningsgrupper för nyanlända barn som 
får förberedande undervisning eller som har svenska som andraspråk. 
Denna modell skulle vara mindre inkluderande då nyanlända barn skul-
le åka till den enhet där undervisningsgruppen finns. Samma grundar-
bete exempelvis läroplan och studieschema behöver göras oberoende 
om antalet elever ökar.  

Efter Make-programmet, som avslutats 2021, kommer integrationsar-
betet inom den svenska servicehelheten att fortsätta med att bland an-
nat förstärka ett antirasistiskt arbetssätt inom pedagogiken och vidare-
utveckla modellen för flerspråkig handledning. De flerspråkiga handle-
darna utgör ett viktigt stöd för eleverna och vårdnadshavarna men även 
för rektorerna och skolorna.  

För att kunna utveckla integrationen på svenska är det väsentligt att 
mottagande statliga myndigheter informerar om möjligheten att integre-
ras på svenska. Information och kunskap om möjligheten att integreras 
på svenska behöver även spridas brett till stadens egna servicetjänster 
och statens myndigheter. Det skulle även vara viktigt att lyfta upp för-
delar med att integreras på svenska som till exempel att det är ett stort 
språk inom Norden.  

Den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning ser 
främjandet av integration som viktigt och samarbetet med tredje sek-
torns organisationer för att synliggöra den svenska integrationsstigen 
som en väsentlig del av integrationsarbetet.

Sammanfattning
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Den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning har 
under den senaste fullmäktigeperioden aktivt utvecklat integrationen på 
svenska. Trots att det har varit utmanande att utveckla tjänsterna med 
ganska få barn har den svenska servicehelheten ändå skapat en 
svensk integrationsstig, ökat resurseringen för svenska som andra-
språk och förberedande undervisning samt tagit i bruk modellen för 
flerspråkig handledning. När mängden barn som behöver integrations-
tjänsterna ökar leder det till att undervisningen och undervisningsgrup-
perna blir mer stabila. Detta i sin tur skulle leda till att modellen för in-
kluderande integration på sikt kunde kompletteras med, eller ersättas 
av, en annan modell som skulle innebära skilda undervisningsgrupper 
för nyanlända barn som får förberedande undervisning eller som har 
svenska som andraspråk. Under de kommande åren kommer integra-
tionsarbetet inom den svenska servicehelheten att fortsätta med att 
bland annat förstärka ett antirasistiskt arbetssätt inom pedagogiken och 
vidareutveckla modellen för flerspråkig handledning. Information och 
kunskap om möjligheten att integreras på svenska behöver även spri-
das brett till stadens egna servicetjänster och statens myndigheter.

Föredragande
sektorchef för fostran och utbildning
Satu Järvenkallas

Upplysningar
Karin Kastén, planerare, telefon: 310 33670

karin.kasten(a)hel.fi
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§ 246
Ledamoten Sami Muttilainens motion om utdelning av svinnmat 
från barnens lekparker till vuxna

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden delar ut den mat som blir över efter gratis lekparksmålti-
der till vuxna som är tillsammans med barnen.

Fostrans- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt utlåtande att den 
för närvarande inte tillstyrker utdelning av svinnmat till vuxna. Förslaget 
är dock motiverat med tanke på hållbar utveckling. Fostrans- och ut-
bildningssektorn utreder ytterligare alternativ för att förverkliga försla-
get.

Målgruppen för lekparksmåltider är barn under 16 år, eftersom syftet är 
att säkerställa att barnen får åtminstone ett mål varm mat om dagen. 
Helsingfors stads lekparksmåltider har en lång tradition. De är avgifts-
fria och kräver inte förhandsanmälning.

Maten beställs för ett uppskattat antal kunder. Avsättningen följs nog-
grant och syftet är att så lite mat som möjligt blir över. Under de livli-
gaste dagarna blir det ingen mat över, men ibland om det till exempel 
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regnar kan matsvinnet vara flera liter. Staden har lyckats minska 
matsvinnet genom långsiktigt arbete. 

Lekparkshandledarna serverar den heta maten i barnens egna kärl. 
Serveringen ska ske så snabbt som möjligt så att matens temperatur 
hålls på en tillräcklig hygiennivå. Kraven på livsmedelssäkerhet i fråga 
om mat som delas ut definieras noggrant i livsmedelslagen och EU:s 
föreskrifter om livsmedelshygien.

Maten serveras åt barn fram till klockan 12.30. Lekparkshandledarna 
följer noggrant antalet matgäster, så att alla barn först får en portion. 
Om det blir mat över efter den första rundan, kan barnen hämta mer 
mat. Först efter det kan man dela ut mat till vuxna, om det blir mat över 
och matens temperatur hålls tillräckligt hög.

Stadsstyrelsen uppmuntrar fostrans- och utbildningssektorn att till-
sammans med matleverantörerna ytterligare utreda möjligheten att mi-
nimera matsvinnet genom att exempelvis dela ut mat till de vuxna som 
följer med barnen till parken, när det blir mat över. Svaret stämmer 
överens med fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 656

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Korvataan: "Kaupunginhallitus ei puolla ylijäävän ruoan 
jakamista aikuisille, koska se pitkittäisi ruoanjakoa, jolloin riittävää hy-
gieniatasoa ei voitaisi enää taata. Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika 
olisi lisäksi pois lasten kohtaamisesta ja kesätoiminnan ohjaamisesta."

Seuraavalla: "Kaupunginhallitus kannustaa kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialaa yhdessä ruokatoimittajien kanssa edelleen selvittämään hä-
vikkiruoan minimoimisen mahdollisuutta esimerkiksi mahdollistamalla 
ruoan jakamisen lapsen kanssa tulevalle aikuiselle silloin, kun ruokaa 
jää yli."

Kannattaja: Johanna Nuorteva

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

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.05.2022 § 122

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sami Muttilaisen valtuustoaloitteesta lausunnon missä se ei 
puolla tällä hetkellä hävikkiruoan jakamista lasten seurassa oleville 
aikuisille:

Helsingin kaupungin leikkipuistoruokailulla on pitkät perinteet. Julkinen 
ruokajakelu aloitettiin vuonna 1942. Lapsille haluttiin taata ainakin yksi 
lämmin ateria päivässä. Leikkipuisto oli luonteva paikka koota alueen 
lapset yhteen syömään. Edelleen maksuton puistoruokailu on ainutlaa-
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tuinen ja kaupunkilaisten arvostama julkinen palvelu. Leikkipuistoruoka-
ilu täyttää Helsingissä 80 vuotta tulevana kesänä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuistojen kesätoiminnan 
päätöksen yhteydessä päätetään puistoruokailun järjestämisestä. Leik-
kipuistoruokailun kohderyhmänä on alle 16-vuotiaat lapset, koska edel-
leen haluamme varmistaa mahdollisuuden lämpimään ateriaan päivittä-
in kaikille lapsille. Leikkipuistoruokailu on maksutonta eikä ennakkoil-
moittautumisia edellytetä.  

Leikkipuistoruoka tilataan arvioidulle asiakasmäärälle. Ylijäävän ruoan 
määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja menekkiä seura-
taan tarkoin. Puistolounaalta jäävän hävikkiruoan määrä vaihtelee päi-
vittäen riippuen kävijämääristä. Vilkkaimpina päivinä hävikkiruokaa ei 
jää yhtään ja toisena päivänä voi jäädä useampia litroja, jos esimerkiksi 
sade on yllättänyt. Leikkipuisto-ohjaajat seuraavat ruoanjako tilantees-
sa tarkoin kävijämääriä, niin että kaikille riittäisi ensin yksi annos. Jos 
ruokaa on ollut ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä jäljellä lapset ovat 
voineet hakea lisää. Kävijämääriin vaikuttaa tarjolla oleva ruoka, sää ja 
alueen muut tapahtumat. Pitkäjänteisen työn myötä ruokahävikkiä on 
saatu vähennettyä. 

Puistolounas valmistetaan Palvelukeskus Helsingin ruokatehtaassa 
Vantaan Pakkalassa. Päivittäin valmistettavan ruoan määrä vaihtelee 
2000 kg:n molemmin puolin ja leikkipuistokohtaisen päivittäisen ruoan 
määrä vaihtelee 15-75 kg/päivä. Leikkipuisto-ohjaajat jakavat kuuman 
ruoan lapsille heidän omiin astioihinsa. Ruoan jaon tulee tapahtua 
mahdollisimman ripeästi, jotta ruoka ei jäähdy ja hygieniataso pysyy 
omavalvontalain määrittelemällä tasolla (ruoan lämpötila oltava vähin-
tään +60°/ Ruokavirasto, elintarvikehygienia). Ruoanjakoaika lapsille 
on klo 12.30 asti mikäli ruoan lämpötila sen sallii. Vasta tämän jälkeen, 
noin klo 12.30 loppuruoka voitaisiin jakaa aikuisille, mikäli sitä on jäänyt 
ja ruoan lämpötila sen sallisi. Ruoan jakaminen aikuisille pitkittäisi ruo-
anjakoprosessia jolloin ruoan elintarvikkeille vaadittavaa hygieenisyyttä 
emme voisi enää taata, etenkin jos ruoka kuljetetaan pois puistosta 
asiakkaiden omissa astioissa. Jaettavan ruoan turvallisuutta koskevat 
EU:n elintarvikehygieniaa ohjaavat säädökset, joissa on tarkoin määri-
telty ruoan jakamiseen liittyvät vaatimukset (Elintarvikelaki 297/2021, 
Ruokavirasto/Hävikkiruoka). Näillä elintarvikkeiden turvallisuutta ko-
skevilla vaatimuksilla suojellaan asiakkaita.  

Hävikkiruoan jakamiseen kuluva aika on pois henkilöstön työn osalta 
lasten ja leikkipuiston kesävieraiden kohtaamisesta ja kesätoiminnan 
ohjaamisesta. Hävikkiruokaan liittyviä tehtäviä ei ole huomioitu vuoden 
2023 budjetissa.
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Kestävän kehityksen näkökulmasta ehdotus on kannatettava, toimialal-
la selvitetään edelleen vaihtoehtoja mahdollisen hävikkiruuan jakami-
seen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 19

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Leikkipuistoruokailun ruoka toimitetaan kuumana Pakkalan ruoantuo-
tantolaitoksesta etukäteen tilattujen määrien mukaan. Ruoka jaetaan 
leikkipuistoissa leikkipuistohenkilökunnan toimesta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ohjeiden mukaan. Ylijäävän ruoan jakamisesta tai 
hävittämisestä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joten Pal-
velukeskus ei voi ottaa siihen kantaa. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 247
Ledamoten Jussi Chydenius motion om leksakslådor på lekplatser

HEL 2022-004008 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jussi Chydenius och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att stadsmiljösektorn bereder ett försök där staden köper nya lek-
sakslådor för förvaring av leksaker till några utvalda lekplatser.

Statsstyrelsen konstaterar att försöket som föreslås i motionen genom-
förs. Statsmiljösektorn prövar användningen av lådor för sandleksaker 
på tre lekplatser runt om i Helsingfors. Sektorn informerar dessa lek-
platsers användare och ber om användarrespons. Under de två år som 
försöket pågår ska man i samband med underhållet av de allmänna 
områdena följa med hur väl leksakslådorna fyller sitt syfte och hur säk-
ra de är. Efter försöket utvärderas resultaten och eventuella fortsatta 
åtgärder tillsammans med underhållet.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer 
överens med utlåtandet.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 617

HEL 2022-004008 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 382

HEL 2022-004008 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunkiympäristön toimiala 
kokeilee hiekkalelulaatikoiden käyttöä kolmessa leikkipaikassa eri puo-
lilla Helsinkiä. Kokeilusta tiedotetaan kyseisen leikkipaikan käyttäjiä ja 
pyydetään käyttäjäpalautetta. Kokeilu kestää kaksi vuotta ja sinä aika-
na kunnossapidossa seurataan palvelun toimivuutta ja turvallisuutta. 
Kokeilun päätyttyä arvioidaan kokeilun tulokset ja mahdolliset jatkotoi-
menpiteet yhdessä kunnossapidon kanssa. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
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§ 248
Ledamoten Sandra Hagmans motion om utveckling av sommar-
verksamheten i lekparker

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sandra Hagman och 17 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ska vidta åtgärder för att utveckla sommarverksamheten 
i lekparker så att så många barn som möjligt i Helsingfors har möjlighet 
att delta. Staden bör ta bättre hand om lekparkerna och få deras ut-
rustningsnivå att motsvara sommarverksamhetens behov. Samtidigt 
bör lekparksmåltiderna utvecklas så att det varje dag också serveras 
ett vegetariskt alternativ.

Grundtanken med att ordna sommarverksamhet i lekparkerna är att 
lekparkernas servicenät så väl som möjligt motsvarar de behov områ-
denas barnfamiljer och barn i skolåldern har. De parker som är öppna 
under sommaren har ett centralt läge vid optimala trafikförbindelser. Ut-
rustningsnivån i parkerna och möjligheten att ordna mångsidig verk-
samhet för barn i olika åldrar är bra. Sommarverksamheten i lekparker-
na når de barnfamiljer och skolbarn som bor i områdena rätt så väl.

Stadsmiljösektorn ansvarar för underhållet av lekparksbyggnaderna, 
parkerna och redskapen. Under 2022 renoveras fem lekparker och tre 
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lekparksbyggnader. Dessutom görs små reparationsarbeten i flera lek-
parksbyggnader enligt behov. Fostrans- och utbildningssektorn faststäl-
ler vilka utvecklingsåtgärder som behövs.

Ur sommarverksamhetens synvinkel behöver gårdsområdena och 
lekredskapen förnyas i vissa parker, men det har inte reserverats några 
anslag för att köpa nya redskap. Fostrans- och utbildningssektorn för-
utsätter i sitt utlåtande att utrustningsnivån i alla parker ska utvecklas 
så att man kan ordna sommarverksamhet i dem.

Verksamhetsplaneringen baserar sig på uppgifterna om kundantalet 
och kundresponsen från tidigare somrar. Om man vill öka antalet lek-
parker som hålls öppna är den avgörande utmaningen att få personal-
resurserna att räcka till. När verksamhetens mängd och kvalitet utveck-
las måste man därför bedöma antalet öppna parker i förhållande till den 
ledda verksamheten, såsom dagläger för skolbarn och aktiviteter för 
småbarnsfamiljer. Fler parker kan öppnas om det ordnas mindre ledd 
verksamhet. Sommarverksamhetens kvalitet ska utvecklas alltmer i 
samarbete med andra aktörer, och även barnen ska få delta i plane-
ringen i allt högre grad.

Lekparkernas gratis sommarmåltider är planerade för barn och unga 
under 16 år. Kundkretsens matvanor är mycket mångskiftande och då 
matsedeln utarbetas beaktas matgästernas önskemål så mångsidigt 
som möjligt. Antalet vegetariska maträtter har ökat under de senaste 
åren enligt kundernas önskemål. Fostrans- och utbildningsnämnden 
har i sitt utlåtande konstaterat att andelen vegetarisk mat bör ökas yt-
terligare. Servicecentralen Helsingfors, som levererar maten till lekpar-
kerna, konstaterar i sitt utlåtande att den kan leverera vegetarisk mat 
enligt fostrans- och utbildningssektorns beställning.

Fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämndens sektion för 
byggnader och allmänna områden och direktionen för affärsverket Ser-
vicecentralen har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens 
med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 626

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 
§ 72

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta 
leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta 
seuraavan lausunnon:

Leikkipuistojen kunnosta huolehtiminen ja varustelu kesätoiminnan tarpeisiin

Toimialan vastuulla olevat leikkipuistorakennukset ja leikkipuistot sijait-
sevat asemaakaavassa puistoalueella. Kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus ylläpitää leikkipuisto-
rakennuksia sekä vastaa leikkivälineiden ja leikkipuistojen kunnossapi-
dosta. Vuonna 2022 peruskorjataan viisi leikkipuistoa (lp Trumpetti, lp 
Hilleri, lp Iso-Antti, lp Filpus ja lp Mellunmäki). Leikkipuistoraken-
nuksista peruskorjattavana tai uusittavana on kolme: lp Seppä, lp Mell-
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unmäki, lp Rusthollari. Tämän lisäksi pienempiä korjaustöitä tehdään 
useassa leikkipuistorakennuksessa tarpeen mukaan.

Leikkipuistojen tiloja ja leikkiympäristöjä kehitetään käyttäjätoimialan 
ilmaiseman tarpeen perusteella. Tarpeen määrittelyn tekee kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala.

Leikkipuistoja peruskorjattaessa niiden toimintoja kehitetään Kaupun-
kiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun to-
imesta yhteistyössä käyttäjätoimialan ja asukkaiden kanssa vuorovaik-
uttaen.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden toteutuminen huomioidaan puistosuunnitteluvaihe-
essa, jonka suunnittelua tehdään Kaupunkiympäristön toimialan Kau-
punkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun toimesta yhteistyössä kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan sekä käyttäjätahojen, asukkaiden ja 
muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteenveto

Leikkipuistojen toiminnallinen kehittäminen, mukaan lukien kesätoimin-
nan kehittäminen, tapahtuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toi-
mesta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii leikkipuistojen tilojen ja leikkialu-
eiden ylläpidosta nykyisellä tasollaan.

Kun käyttäjätoimiala ilmaisee tilojen tai leikkialueen toiminnalliseen ke-
hittämiseen liittyvän tarpeen, joka edellyttää muutostoimenpiteitä tilois-
sa tai ulkoalueella, kaupunkiympäristön toimiala huolehtii tarvittavien 
muutostöiden teknisestä toteuttamisesta sovitun tilahankeprosessin 
mukaisesti, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

09.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 42063

maria.laine(a)hel.fi
Susanna Hytti, projektinjohtaja, puhelin: 310 39451

susanna.hytti(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.06.2022 § 143
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HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle liitteenä 
olevasta Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta leikkipuistojen ke-
sätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta seuraavan lausun-
non:

Leikkipuistojen toiminnan suunnittelu pohjautuu Helsingin varhaiskas-
vatussuunnitelmaan ja kaupunkistrategiaan. Leikkipuistoissa järjeste-
tään suunnitelmallista ja tavoitteellista avointa varhaiskasvatusta osana 
helsinkiläisten lasten kasvun ja oppimisen polkua. Leikkipuistot ovat le-
ikki- ja kohtaamispaikka kaikenikäisille. Ohjatut toiminnat pikkulapsi-
perheille vahvistavat lasten ja vanhemman välistä kohtaamisen iloa ja 
vuorovaikutusta.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan järjestämisen periaatteena on, että 
leikkipuistojen palveluverkko vastaa alueiden lapsiperheiden ja koulu-
ikäisten lasten kesätoiminnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Kesällä 
avoinna olevat puistot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, mahdollisimman 
hyvien kulkuyhteyksien päässä ja puistojen varustetaso sekä mahdolli-
suudet järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille lapsille ovat hyvät. 
Leikkipuistoissa kesällä järjestettäviä toimintoja ovat mm. pikkulapsi-
perheille suunnatut ohjatut toiminnot (pienten puuhat), ohjattu vauvato-
iminta jokaisessa avoinna olevassa puistossa vähintään kerran viikos-
sa, suomen kieltä tutuksi tekevä KesäKaneli-toiminta sekä koululaisille 
suunnattu päiväleiritoiminta. Lisäksi leikkipuistojen kahluualtaat ovat 
asiakkaille avoinna.

Leikkipuistoissa järjestettävä kesätoiminta tavoittaa tällä hetkellä varsin 
hyvin leikkipuistojen alueilla asuvia lapsiperheitä ja koululaisia. Leikki-
puistojen kesätoiminnassa tilastoitiin 114 963 käyntiä kesällä 2021.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan suunnittelun pohjalla on edellisten 
kesien asiakasmäärätiedot, asiakaspalautteet sekä tiedot auki olleista 
leikkipuistoista. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida ehdotet-
tua suunnitelmaa. Kaupunkilaisilta saatujen kommenttien perusteella 
kesäajan toiminnan suunnitelmaan tehdään mahdolliset muutokset. 
Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen auki pidettävistä ja suljettavis-
ta leikkipuistoista.

Kesällä 2022 on suunniteltu pidettäväksi auki koko tai osan kesää 48 
leikkipuistoa. Vuonna 2021 koko kesän auki oli 34 leikkipuistoa ja vu-
onna 2020 koko kesän auki oli 32 leikkipuistoa. Kesälle 2022 tavoittee-
na on ollut pitää suurempi osa leikkipuistoista auki edes osan kesää, 
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jotta kesäajan leikkipuistotoimintaa on tarjolla mahdollisimman monella 
alueella vähintään osan kesästä.

Kesäaikana avoinna olevien leikkipuistojen määrän lisäämisen keskei-
senä haasteena on henkilöstöresurssien riittävyys. Leikkipuistoissa on 
kesätoiminnan aikana useita erilaisia toimintoja, joihin tulee kiinnittää 
henkilöstöä. Leikkipuistojen henkilöstön loma-ajan suunnittelu vaikuttaa 
käytettävissä olevan henkilöstön määrään. Lisähenkilöstöä voisi saada 
hyödyntämällä Helsingin kaupungin 16-17-vuotiaita kesänuoria ja miet-
tiä, miten heidän työpanostaan voitaisiin hyödyntää osana leikkipuisto-
jen kesätoiminnan järjestämistä.

Leikkipuistojen kesäajan toiminnan määrää ja laatua kehitettäessä on 
arvioitava auki olevien puistojen määrää suhteessa niissä järjestet-
tävään ohjattuun toimintaan kuten koululaisten päiväleireihin ja pikku-
lapsiperheiden puuhiin. Puistoja voidaan avata enemmän, jos ohjattua 
toimintaa järjestetään puistoissa vähemmän. Lisäksi kaikkien puistojen 
varustelutasoa on kehitettävä niin, että niissä on mahdollista järjestää 
kesätoimintaa.

Kesäajan toiminnan laatua tulee jatkossa kehittää entistä enemmän yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelussa ja kehittämisessä 
tulee osallistaa esimerkiksi päiväkotien, koulujen, nuorisotalojen tai 
kolmannen sektorin osaamista. Leikkipuistojen kesäajan toiminnan ke-
hitystyön keskiössä on vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa. Palautet-
ta ja palautteen huomioimista leikkipuistojen kesätoiminnan sisältöjen 
suunnittelussa sekä avoinna olevista leikkipuistoista tulee miettiä uu-
destaan osallisuuden näkökulmasta. Valmiin suunnitelman kommento-
inti kuntalaisille ei anna riittävää osallisuuden tunnetta. Myös lasten 
osallistamista suunnitteluun tulee kehittää ja huomioida palveluiden 
lapsivaikutukset.

Leikkipuistojen piha-alueet ja leikkivälineet osassa puistoja tarvitsevat 
uudistamista kesätoiminnan näkökulmasta. Kesäajan toimintavälinei-
den päivittämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Osallistavan 
budjetoinnin kautta on saatu osaan leikkipuistoja lisää pyöriä ja välinei-
stöä.

Kesäisin leikkipuistoissa tarjotaan maksutonta kesäruokailua alle 16-
vuotiaille lapsille ja nuorille. Kesällä 2021 leikkipuistoissa ruokaili alle 
kouluikäisiä lapsia 47 118 ja kouluikäisiä 58 200 lasta, yhteensä ruokai-
lijoita oli 105 318.  Puistoruokailijoiden asiakaskunta on ruokatottu-
muksiltaan hyvin moninainen ja listan suunnittelussa huomioidaan 
mahdollisimman monipuolisesti puistoruokailijoiden toiveet ja suosikki-
ruoat. Leikkipuistojen kesäruokalista rakennetaan kuumakuljetuksiin ja 
ulkona tapahtuvaan puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten 
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keitoista, puuroista ja padoista. 
Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa 
kesällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
sisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti leikkipuistojen 
kesäajan toiminnan kehittämiseen. Vuoden 2022 talousarviossa ei ole 
varattu määrärahoja leikkipuistojen kesätoiminnan laajentamiseen.

Käsittely

14.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään kohdan (8) loppuun:
"Lisäksi kaikkien puistojen varustelutasoa on kehitettävä niin, että niis-
sä on mahdollista järjestää kesätoimintaa." 

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen yksimielisesti. 

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa 
kesällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruo-
kailijoiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijo-
ihin. Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa vii-
kossa." 

Korvataan seuraavasti: 
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa 
kesällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle."

Kannattaja: Sini Korpinen

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kohdan (11) sisältämä osuus:
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa 
kesällä 2021. Tämän hetken ruokailijatilastojen perusteella kasvisruo-
kailijoiden osuus on vielä suhteellisen pieni verrattuna muihin ruokailijo-
ihin. Kasvisruokapäiviä on vuoden 2022 kesäruokailussa 1-2 kertaa vii-
kossa."  Korvataan seuraavasti: 
"Esimerkiksi kasvisruokien määrää on lisätty viime vuosina asiakastoi-
veiden pohjalta. Kesäruokailussa kasvisruokapäiviä oli 1-2 viikossa 
kesällä 2021. Määrää on syytä lisätä entisestään, sillä kasvisruoka käy 
useimmille lapsille, siinä missä eläinperäinen tai esimerkiksi sian lihaa 
lisältävä ruoka rajaa ison osan helsinkiläisiä lapsia puistoruokailun ul-
kopuolelle."

Jaa-äänet: 1
Pia Kopra

Ei-äänet: 12
Ted Apter, Jussi Chydenius, Veli-Pekka Dufva, Nora Grotenfelt, Emma 
Kari, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Petra Malin, Markku Rantahalvari, 
Nasima Razmyar, Mirita Saxberg, Ozan Yanar

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Vesa Korkkulan vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 12-1. 

31.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Petteri Räisänen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 20349

petteri.j.raisanen(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 27.04.2022 § 18

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon
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Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus 
Helsingiltä leikkipuistoruokaa useampaan leikkipuistoon, on Palvelu-
keskuksella edellytykset tuottaa ko. palvelu. Palvelukeskuksella on 
mahdollisuus toimittaa myös kasvisruokaa. Mikäli tarjotaan kahta ruo-
kavaihtoa ja toisen vaihtoehdon määrä on pieni, riskinä on lämpötilojen 
lasku alle omavalvonnassa määritellyn lämpötilarajan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi
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§ 249
Ledamoten Pentti Arajärvis motion om personliga träd som tilläg-
nas stadsborna

HEL 2022-005395 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 19.1.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Pentti Arajärvi och 36 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden utreder möjligheten att registrera eller tillägna varje barn som 
föds i Helsingfors ett personligt träd.

Stadsstyrelsen antecknade 27.9.2021 (704 §) en utredning som gjor-
des med anledning av en hemställningskläm om att registrera eller 
namnge varje barn som föds i Helsingfors ett personligt träd. 

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande (19.1.2022, 14 §) som stads-
miljönämnden gav då. I utlåtandet konstaterar nämnden att data-
skyddslagstiftningen inte tillåter staden att registrera eller tillägna varje 
helsingforsare ett personligt träd under födelseåret. Det behövs en 
rättslig grund för att samla in sådana personuppgifter som ett register 
över personliga träd skulle innehålla. Utan en rättslig grund kan man in-
te behandla personuppgifter i ovan nämnda syfte. Insamling och be-
handling av personuppgifter i form av ett register över personliga träd 
är inte en lagenlig grund för att lämna ut uppgifter om barn och deras 
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föräldrar. En registrerad kan samtycka till att hens personuppgifter be-
handlas, men i fråga om minderåriga ska barnets vårdnadshavare ge 
sitt samtycke. Dessutom kan ett samtycke återkallas när som helst och 
då måste den behandling som grundar sig på samtycket avslutas. 
Stadsmiljönämndens utlåtande i sin helhet utgör bilaga 2 till detta ären-
de.

I stället för att inrätta ett register över personliga träd kan staden plan-
tera ett träd på Trädets dag varje år. Det trädet tillägnas alla helsingfor-
sare som föds under samma år. Trädet väljs ut bland långlivade arter 
och planteras i någon av stadens nya parker eller i en av de parker 
som iståndsätts. Barnens träd markeras med en plakett och registreras 
med en särskild kod i Helsingfors stads register över urbana träd. Trä-
det som tillägnas nyfödda helsingforsare och dess exakta läge hittas i 
den webbläsarbaserade versionen av trädregistret som alla har tillgång 
till. Staden informerar om planteringsevenemanget och bjuder in stads-
borna till evenemanget. 

I fjol ordnade stadsmiljösektorn ett planteringsevenemang på trädets 
dag 27.9.2021. På evenemanget planterade daghemsbarn en skogs-
lönn i Fiskehamnsparken. I år planerar staden att plantera ett körsbärs-
träd i Körsbärsparken i Kasberget. Körsbärsträdet tillägnas de helsing-
forsbarn som födds 2022. Enligt de preliminära planerna kommer plan-
teringsevenemanget att ordnas i samband med öppningen av parken 
efter iståndsättningen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Pentti Arajärven aloite
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 19.1.2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 618

HEL 2022-005395 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 250
Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria idrottstjänster för 
närståendevårdare

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan päätös 13.9.2022 § 158

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hilkka Ahde och 21 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att idrottstjänsterna i simhallar, gym och motionsgrupper blir avgiftsfria 
för Helsingfors stads närståendevårdare.

Stadsstyrelsen konstaterar att kultur- och fritidsnämnden 13.9.2022 
(158 §) i samband med beslutet om prissättningsprinciper för 2023 har 
beslutat att närståendevårdare läggs till i prissättningsprinciperna för 
2023 som en ny grupp som har rätt till avgiftsfria idrottstjänster.

Som en del av budgetprocessen fastställer nämnden varje år principer-
na för de grupper som har rätt till antingen avgiftsfrihet eller nedsatta 
avgifter och bemyndigar sektorchefen att besluta om de egentliga pri-
serna.

Nämndens beslut finns i bilaga 2. Svaret stämmer överens med nämn-
dens beslut. 
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022). 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunnan päätös 13.9.2022 § 158

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 652

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

19.09.2022 Poistettiin

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.06.2022 § 97

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että liikunnan vapaakortti tu-
kisi omaishoitajien jaksamista. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki 
muodostuu hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluista, omaishoitajalle maksettavista hoitopalkkioista, vapaasta ja ho-
itotehtävää tukevista palveluista. Maksuttomat liikuntapalvelut tukevat 
omaishoitajien fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja on siksi perustelta-
vissa.

Helsingissä oli keväällä 2022 hieman alle 3 500 sopimuksen tehnyttä 
omaishoitajaa. Heistä reilu puolet oli alle 65-vuotiaiden omaishoidon 
tuen piirissä ja hieman alle puolet yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen 
piirissä. Omaishoitajien jaksamista tukevat erilaiset ja omaan arkeen 
sopivat vaihtoehdot liikkua ja harrastaa. Helsingin kaupunki tarjoaa 
monia maksuttomia ja edullisia liikuntapalveluita, joita omaishoitajat vo-
ivat hyödyntää.

Liikuntapalvelut ylläpitää lukuisia lähiliikuntapaikkoja, ulkokuntosaleja, 
kuntoportaita, ulkoilureittejä ja uimarantoja, joilla liikkuminen on maks-
utonta. Palvelukeskukset tarjoavat omaishoitoperheille kohdennettua 
ohjattua ryhmäliikuntaa maksutta talvikaudella, ja liikuntapalvelut 
maksuttomia, kaikille avoimia puistojumppia kesäaikaan. Helsinki-
kanavalla on tarjolla kymmeniä maksuttomia kotijumppia. Lisäksi kau-
punki tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa ja Liikuntaluuri-palvelun, jo-
iden avulla terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat omaishoitajat voi-
vat saada tukea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen. Kaupungin li-
ikuntapaikoilla maksuttomaan sisäänkäyntiin ovat oikeutettuja alle 7-
vuotiaat lapset, vammaiset avustajan kanssa, avustajaan oikeutettujen 
henkilöiden avustajat sekä lotat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit.

Liikunnan sisäänpääsy- ja kurssimaksut ovat pääsääntöisesti hyvin vo-
imakkaasti subventoituja. Aikuisten maksukategoriaa edullisemmat 
maksut kuuluvat alennusryhmään ”muut”, joihin tällä hetkellä ovat oi-
keutettuja yli 64-vuotiaat, eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmie-
het ja siviilipalvelusta suorittavat sekä turvapaikkaa tai tilapäistä suo-
jelua hakeneet tai saaneet henkilöt. 7–17-vuotiailta peritään lastenlipun 
hinta

Edellisiin alennusryhmiin kuuluville helsinkiläisille ohjattujen ryhmäli-
ikuntakurssien hinta on 30 euroa / kausi (n. 4 kk). Kuukausikortti ja 
10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja kuntosali) maksaa 
24 euroa, Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen käyttöön 16 euroa. Li-
ikuntapalveluiden tuottamille ohjatuille ryhmäliikuntatunneille voi lähteä 
mukaan esimerkiksi 15 euron hintaisten lyhytkurssien kautta, tai hank-
kimalla 30 euron hintaisen alueliikuntapassin, jolla voi harrastaa kym-



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 287 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/23
05.10.2022

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

meniä erilaisia matalan kynnyksen liikuntamuotoja Kaarelan, Mell-
unkylän Vuosaaren ja Jakomäki-Tapulikaupungin alueilla.

Alennusryhmiin kuuluvien aikuisten ja 7–17-vuotiaiden lasten pääsy-
maksutulot muodostavat uima- ja monitoimihallien yhteenlasketuista 
tuotoista noin puolet. Mahdollisista uusista alennettuista tai maksutto-
mista ryhmistä aiheutuu tulonmenetyksiä, sillä niiden otaksutaan ole-
van ryhmiä, jotka jo käyttävät liikuntapalveluita. Mahdollisten uusien 
alennettujen tai maksuttomien ryhmien aiheuttamat tulonmenetykset 
jouduttaisiin korvaamaan normaalihintaisten pääsymaksujen korotuksil-
la tai menojen leikkauksilla, jos toimialalle asetettu katetavoite halutaan 
pitää ennallaan. Toimialalla on käynnissä uusi tulonkannon kehittämis-
projekti, joka valmistelee uudistetun, kaupunkistrategiaa ja toimialan 
perustehtävien toteuttamista tukevan hinnasto- ja tulonmuodostusko-
konaisuuden. Työ käsittää myynnin, hinnoittelun ja verkkokaupan ke-
hittämisen huomioiden, että toimialan tavoitteena on kattaa tuloilla 15 
prosenttia sen menoista.

Valtuustoaloitteissa on esitetty maksuttomia liikuntapalveluja viimeisen 
kymmenen vuoden aikana useille eri kohderyhmille, jotka jo pääsääntö-
isesti ovat kuuluneet alennettujen palvelujen piiriin. Myös vuonna 2018 
on valtuustoaloitteessa esitetty omaishoitajille maksuttomia liikuntapal-
veluja. Kaupunki ei ole aikaisemmassa päätöksenteossaan myöntänyt 
valtuustoaloitteissa esitetyille ryhmille maksuttomia palveluja eikä ole 
ottanut uusia ryhmiä alennettujen palvelujen piiriin lukuun ottamatta 
10.5.2022 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemää päätöstä koski-
en turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeneista tai saaneista henkilö-
istä.

Oikeudelliset näkökulmat palveluiden subventointiin

Kaupungin oikeuspalvelut ovat arvioineet oikeudellisia näkökohtia kau-
pungin palveluiden maksuttomuudesta ja subventoinnista eri kohde-
ryhmille seuraavalla tavalla:

Viranomaisen harkintavaltaa rajoittavat harkinnanvaraisten maksujen 
määräämisessä harkintavallan yleiset rajoitusperiaatteet eli hallinnon 
oikeusperiaatteet. Tarkoituksenmukaisuusharkintakaan ei näin ollen ole 
täysin vapaata. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasa-
puolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hy-
väksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueetto-
mia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Maksujen, alennusten ja maksuttomuuden määräämisessä joudutaan 
käytännössä useimmin harkitsemaan, onko yhdenvertaisuusperiaatetta 
noudatettu. Periaate edellyttää, että kuntalaisia tai kuntalaisryhmiä ei 
perusteetta aseteta toisistaan poikkeavaan asemaan. Kuntalaiset ja 
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vieraskuntalaiset voidaan yleensä asettaa eri asemaan siten, että kun-
talaiset saavat palvelun alennetulla hinnalla (esim. joukkoliikenteen ja 
vapaa-ajan palvelut), mutta vieraskuntalaiset maksavat täyden hinnan. 
Maksujen erilaisuuden ja eron suuruuden täytyy olla asiallisesti perus-
teltavissa.

Yhdenvertaisuusperiaate on ilmaistu perustuslain 6 §:ssä, jonka mu-
kaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Oikeudellisesti samanlai-
sissa tapauksissa asia on ratkaistava samalla tavalla. Lisäksi periaate 
edellyttää johdonmukaisuutta: viranomainen ei voi muuttaa aikai-
sempaa hallintokäytäntöään ilman perusteltua syytä. Kunnan toimin-
nassa tällä periaatteella on oikeuskirjallisuuden mukaan merkitystä eri-
tyisesti kunnan yleisen toimialan tulkinnassa sekä erilaisten etujen 
myöntämisessä.

Kaupungin palveluiden hinnanalennuksissa tai maksuttomuuden 
myöntämisessä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten ja millä perusteil-
la määritellään alennukseen tai maksuttomuuteen oikeutettu uusi 
ryhmä. Ryhmän määrittelyn lisäksi tarkastelun kohteena tulisi olla myös 
se, myönnetäänkö ryhmään kuuluville alennus vai kokonaan maksuton 
käynti. Valittava alennus tai maksuttomuus tulee pystyä perustelemaan 
suhteessa siihen, minkälaisia alennuksia kaupunki jo olemassa oleville 
alennusryhmille myöntää.

Omaishoitajien maksuttomia liikuntapalveluita tukee se, että omaishoi-
tajat ryhmänä säästävät kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja vuosit-
tain arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Lautakunta suhtautuu aloittee-
seen lähtökohtaisesti myönteisesti ja ehdotus tulee arvioida siinä koh-
dassa, kun budjetin yhteydessä päätetään kaikista alennusluokista.

Käsittely

07.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Hilkka Ahde: 

Muutetaan lausunnon alkuun kappale (2) muotoon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että liikunnan vapaakortti tu-
kisi omaishoitajien jaksamista. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, 
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omai-
sen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki 
muodostuu hoidettavalle annettavista sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluista, omaishoitajalle maksettavista hoitopalkkioista, vapaasta ja ho-
itotehtävää tukevista palveluista. Maksuttomat liikuntapalvelut tukevat 
omaishoitajien fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja on siksi perustelta-
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vissa.

Ja lisätään lausunnon loppuun uusi kappale (14):

(14) Omaishoitajien maksuttomia liikuntapalveluita tukee se, että 
omaishoitajat ryhmänä säästävät kaupungin sosiaali- ja terveysmenoja 
vuosittain arviolta 200–300 miljoonaa euroa. Lautakunta suhtautuu alo-
itteeseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja ehdotus tulee arvioida siinä 
kohdassa, kun budjetin yhteydessä päätetään kaikista alennusluokista.

Kannattaja: Teija Makkonen

Vastaehdotus 2:
Lukas Korpelainen: 2. kappaleen loppuun lisäys: "Lautakunta kuitenkin 
toteaa, että liikuntapalvelujen maksuttomuus tai alennus tukisi 
omaishoitajien jaksamista ja että mahdollista alennusta tai maksut-
tomuutta tulisi käsitellä osana laajempaa erityisryhmien tarkastelua vu-
oden 2022 aikana."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Hilkka Ahteen ja Lukas Korpelaisen vastaehdotuksista äänestettiin vas-
takkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esitte-
lijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Lukas Korpelaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, 
Nina Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Teija Makkonen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hilkka Ahteen vastaehdo-
tuksen äänin 5 - 8.

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Teija 
Makkonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hilkka Ahteen vastaehdo-
tuksen äänin 0 - 10 (3 tyhjää).

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Hil-
kka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2022 § 102

HEL 2022-003315 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Hilkka Ahteen ja 21 muun valtuutetun omaishoitajien maksuttomia li-
ikuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin omaishoitajat saisivat 
maksuttomat liikuntapalvelut kaupungin uimahalleissa, kuntosaleilla ja 
liikuntaryhmissä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esitetyistä liikun-
tapalveluista ja niiden järjestämisestä vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutettava omaishoidon tuki muodostuu 
vanhusta, vammaista tai sairasta hoitavalle omaishoitajalle maksetta-
vasta hoitopalkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä ja muista omaishoi-
toa tukevista palveluista. Helsingissä oli maaliskuussa 2022 voimassa 
olevia omaishoidon tuen päätöksiä alle 65-vuotiaiden omaishoidon 
tuessa noin 1880 ja yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa noin 1600.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan monin eri keinoin. Lakisääteiset va-
paapäivät voidaan järjestää lyhytaikaishoitona, osavuorokautisena hoi-
tona, sijaisomaishoitona, päivätoimintana tai kotiin annettavana pal-
veluna. 

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisten vapaapäivien lisäksi 
järjestämällä päivätoimintaa, sähköisiä hyvinvointi- ja terveystar-
kastuksia sekä harkinnanvaraista lyhytaikaishoitoa tai osavuorokautista 
hoitoa. Tuntilomitus on suunnattu alle 65-vuotiaiden omaishoitajille. Yli 
65-vuotiaiden omaishoitajille suunnattuja palveluja ovat omaishoidon 
toimintakeskusten palvelut ja omaishoidon kotiavustajapalvelu. Senio-
ripalveluihin rekrytoidaan kevään 2022 aikana kuluvan vuoden ajaksi 
koronapalautumiseen kohdennetuilla määrärahoilla 20 arkiliikuttajaa 
palvelukeskuksiin ja kotihoitoon. Yksi osa arkiliikuttajien tehtävänkuvas-
ta tulee olemaan omaishoitajien ja omaishoidettavien liikkumisen tuke-
minen. 

Yli 65-vuotiaille suunnattujen omaishoidon toimintakeskusten tarkoi-
tuksena on tarjota ikääntyneille omaishoitoperheille neuvontaa ja oh-
jausta, asiantuntijapalveluja, kokoontumispaikkoja, virkistystoimintaa 
sekä erilaista ryhmätoimintaa. Helsinkiläisille eläkeläisille järjestetään 
myös palvelukeskustoimintaa eri puolilla Helsinkiä. Palvelukeskukset 
ovat avoimia kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollista osallistua muun 
muassa vertaistuelliseen ryhmätoimintaan ja harrastustoimintaan.

Omaishoitajien mahdollisuudesta käyttää Helsingin kaupungin liikunta-
palveluja maksutta on lausuttu jo aiemmin vuonna 2018. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta katsoi tällöin, että liikunnan vapaakortti tukisi 
omaishoitajien jaksamista ja suhtautui aloitteeseen myönteisesti. Myös 
omaishoitajat toivovat perinteisten vapaiden ja olemassa olevan tuen 
lisäksi muitakin jaksamista tukevia palveluja. Covid-19-pandemian seu-
rauksena omaishoitajat ovat olleet erityisen kuormittuneita. Omaishoi-
tajuutta koskevan päätöksen tulisi olla riittävä osoitus oikeudesta mah-
dollisten maksuttomien liikuntapalvelujen käyttöön. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Fyysisen toimintakyvyn ylläpito tukee jaksamista ja toimintakykyä sekä 
edistää terveyttä ja mielenterveyttä. Liikkuminen ja liikunta on monille 
ihmisille myös sosiaalisesti merkityksellistä. Omaishoitajien jaksamista 
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tukevat muun muassa erilaiset vaihtoehdot liikkua ja harrastaa sekä 
palvelut, jotka mahdollistavat myös vapaapäivät.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Maritta Haavisto, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto(a)hel.fi
Katja Raita, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

katja.raita(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545

jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 251
Ledamoten Eva Biaudets motion om klimakterierådgivning

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_fi
2 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Eva Biaudet och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska ordna klimakterierådgivning.

Stadsstyrelsen konstaterar att hälsorådgivning ingår i social- och häl-
sovårdssektorns serviceutbud. Sektorn har ökat utbudet av digitala so-
cial- och hälsovårdstjänster i enlighet med stadsstrategin 2021–2025. 
Verksamhetsmodellen för centralen för hälsa och välbefinnande och 
verktyget för bedömning av hälsa och välbefinnande gör det möjligt att 
bedöma kundernas ärenden som en helhet. De hjälper till att finna risk-
grupper och vid behov rikta hälsorådgivning och andra tjänster till bl.a.  
kvinnor i klimakterieåldern. Inom den offentliga hälso- och sjukvården 
görs gynekologiska undersökningar när det är medicinskt befogat. En 
undersökning kan vara nödvändig till exempel vid jouren då orsaken till 
magsmärtor utreds.

Stadsstyrelsen anser att klimakterierådgivning är en viktig del av hälso-
vårdstjänsterna. För att säkerställa att klimakterierådgivningen är till-
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räcklig och håller hög kvalitet, måste man satsa på utbildning och digi-
tala tjänster.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet. 

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller motioner som lämnats in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_fi
2 Valtuutettu Eva Biaudetin aloite_

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 653

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Silja Borgarsdóttir Sandelin: Lisäys: Kaupunginhallitus katsoo, että 
vaihdevuosia koskeva neuvonta on tärkeä osa terveyspalveluita. Jotta 
turvataan riittävä ja laadukas vaihdevuosia koskeva neuvonta, on pa-
nostettava koulutukseen ja digitalisiin palveluihin.

Kannattaja: Johanna Nuorteva
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Silja Borgarsdóttir Sandelinin 
vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Social- och hälsovårdsnämnden 07.06.2022 § 118

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Utlåtande

Social- och hälsovårdsnämnden gav följande utlåtande till fullmäktige-
motionen väckt av ledamot Eva Biaudet och 15 andra ledamöter, om 
klimakterierådgivning i Helsingfors:

"I motionen krävs att staden utreder hur man på bästa sätt kunde för-
verkliga klimakterierådgivning inom hälsovården i Helsingfors. I motio-
nen anses det att kvinnor i övergångsåldern är en eftersatt grupp inom 
vården i Finland. Alla kvinnor har rätt att få förståelse om vad som hän-
der i kroppen och erbjudas en mer effektiv vård för besvär relaterade till 
klimakteriet. I motionen konstateras att Finland är en föregångare inom 
jämställdhet, men ändå beaktas inte klimakteriesymptomen i arbetsli-
vet.

Med klimakteriet avses den tid då aktiviteten i äggstockarna avtar eller 
helt slutar och mensen faller bort. Äggstockarnas östrogenproduktion 
minskar eller upphör då helt. Klimakteriesymptomen börjar ofta då en 
kvinna är 50 år, men det varierar individuellt mellan 45 och 55 år. Man 
anser att klimakteriet har börjat när mensen har uteblivit i ett år. År 
2020 utfördes sammanlagt 1 758 358 uppdrag vid Helsingfors stads 
hälsostationer (inklusive besök, digitala besök, vårdsamtal och brev) av 
vilka 0,06 berodde på klimakteriebesvär (1090 uppdrag). 

Hälsorådgivning

I enlighet med 13 § i hälsovårdslagen ska kommunen ordna hälsoråd-
givning som bidrar till att främja hälsan och välfärden och förebygga 
sjukdomar hos kommuninvånarna. Hälsorådgivning ska ingå i alla häl-
sovårdstjänster. Kommunen ska se till att sådana hälsoundersökningar 
genomförs som är nödvändiga för att bevaka och främja kommuninvå-
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narnas hälsa och välfärd. Hälsorådgivningen och hälsoundersökning-
arna ska bidra till att främja arbets- och funktionsförmågan och före-
bygga sjukdomar samt främja psykisk hälsa och livskompetens.  Häl-
soundersökningar och hälsorådgivning ska också ordnas för ungdomar 
personer och personer i arbetsför ålder som faller utanför studerande- 
eller företagshälsovården.

Hälsorådgivning ingår i social- och hälsovårdssektorns serviceutbud. Vi 
förlitar oss främst på elektroniska kanaler och självbetjäning inom häl-
sorådgivningen. Helsingforsare erbjuds hälsorådgivning dygnet runt via 
hälsostationernas chatbot, tjänsten Omaolo och hälsoråd per telefon. 
Man kan kontakta hälsorådgivningen på numret 09 310 10023  i såda-
na hälsorelaterade frågor som inte är akuta, eller om man har frågor 
om hälsovårdsservicen. Hälsostationernas chatbot styr kunden att söka 
hälsovårdsservice på rätt ställe. Om det behövs kan chatbotten koppla 
kunden till stadens e-tjänster, Omaolo eller Omakanta. Man kan bedö-
ma sitt vårdbehov i tjänsten Omaolo. Helsingfors varje hälsostation har 
en chatbot på webben. Chatboten identifierar ordet ”vaihdevuosi” och 
styr kunden dit det finns mer info om klimakteriet, dess besvär och 
egenvård. Hälsostationernas webbplats är på adressen 

www.hel.fi/terveysasemat.

Hälsovårsproffsen är utbildade experter som kan möta kunden integre-
rat under hela dennes livstid och ge hälsorådgivning enligt behov. I den 
offentliga sjukvården utförs inte regelbundna och rutinmässiga gyneko-
logiska undersökningar. Dessa utförs på en privat gynekologmottag-
ning. Gynekologiska undersökningar görs endast då det är medicinskt 
motiverat. En undersökning kan behövas t.ex. i samband med möd-
rarådgivning eller jourmottagning då man undersöker orsaken till 
magont. 

Enligt 14 § i hälsovårdslagen (1326/2010) ska en kommun ordna scre-
ening inom sitt område i enlighet med det nationella screeningpro-
grammet. En kommun kan dessutom ordna screening och hälso-
granskningar för att konstatera en viss sjukdom eller dess förstadium 
eller för att upptäcka sjukdomsalstrare. Det erbjuds cytologisk provtag-
ning (PAPA) för kvinnor i åldern 26-65 år i Helsingfors med fem års 
mellanrum. Med det cytologiska provet kan man konstatera risken för 
livmodercancer i ett tidigt skede. Med hjälp av undersökningen kan 
man också konstatera flera infektioner och virussjukdomar som kan bo-
tas. Helsingforskvinnor i åldern 50–68 år kallas till bröstcancerscree-
ning (mammografi) vartannat år. Detta är ingen sedvanlig mottagning 
utan fokus är endast på provtagning eller undersökning.

Företagshälsovård

http://www.hel.fi/terveysasemat
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Arbetsgivare i Helsingfors ska med stöd av 4 § i L om företagshälso-
vård ordna företagshälsovård åt sina anställda. Omfattningen av tjäns-
terna bestäms i ett avtal om företagshälsovård. Lagstadgad förebyg-
gande arbetshälsovård innebär bland annat hälsogranskningar och ut-
redningar om arbetsplatser. Dessutom kan arbetsgivaren ordna sjuk-
vård med allmänläkare för de anställda och övriga hälsovårdstjänster, 
såsom gynekologtjänster. Det är frivilligt att ordna sjukvård. 

Arbetshälsovårdens primära uppgift är att tillsammans med arbetsgiva-
ren bidra till hantering av arbetsförmågan, uppföljning och tidigt stöd. 
Företagshälsovården kartlägger aktivt den arbetsförmåga som kunder-
na själva upplever och organiserar vårdbehovet tillsammans med dem. 
Då är det samtidigt möjligt att diskutera frågor kring klimakteriet.

Social- och hälsovårdsnämnden konstaterar att social- och hälsovårds-
sektorn har förstärkt utbudet av digitala tjänster inom social- och hälso-
vård i enlighet med Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 samt att häl-
sorådgivning ingår i de elektroniska kanalernas serviceutbud. Modellen 
för hälso- och välmåendecentraler och verktyget hälso- och välmåen-
debedömning gör det möjligt att utvärdera kundernas frågor integrerat. 
Genom dessa kan man hitta riskgrupper och allokera hälsorådgivning 
och övriga tjänster enligt behov till kunder med hälsorisker, även med 
hänsyn till kvinnor i övergångsåldern.

Konsekvensbedömning avseende hälsa och välmående

För vissa kvinnor går klimakteriet förbi obemärkt medan en del lider av 
besvär såsom värmevallningar, sömnsvårigheter och irritation under 
flera år. Övergångsåldern kan vara direkt hälsovådlig, eftersom konse-
kvenserna av de hormonella förändringarna är bland annat större risk 
ör hjärt- och kärlsjukdomar samt en snabbt framskridande benskörhet.

Det vore bra om man på de nationella hälsovårdssajterna kunde samla 
allmän info om frågor kring hälsa och välmående under människans 
hela livstid, inklusive klimakteriet. Man kunde exempelvis utnyttja gui-
den om klimakteriet från  Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 
Hälsobyns kvinnohus 

www.terveyskyla.fi/naistalo."

Föredragande
sektorchef i social- och hälsovårdssektorn
Juha Jolkkonen

Upplysningar
Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster, telefon: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, direktör för familje- och socialtjänster, telefon: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

https://www.terveyskyla.fi/naistalo
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Timo Lukkarinen, chef för hälsostationerna, telefon: 310 42611
timo.lukkarinen(a)hel.fi

Social- och hälsovårdsnämnden 24.05.2022 § 101

HEL 2022-003308 T 00 00 03

Utlåtande

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade bordlägga ärendet. 

Behandling

24.05.2022 Bordlades

Social- och hälsovårdsnämnden bordlade ärendet enhälligt på förslag 
av ledamot Björn Månsson.

Föredragande
sektorchef i social- och hälsovårdssektorn
Juha Jolkkonen

Upplysningar
Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster, telefon: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, direktör för familje- och socialtjänster, telefon: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, chef för hälsostationerna, telefon: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 252
Ledamoten Maarit Vierunens motion om att lägga ut tjänsterna vid 
Nordsjö hälsostation på entreprenad

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Ville Jalovaara understödd av ledamoten Sinikka Vepsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att förbättra 
tillgängligheten till hälsovårdstjänster i området genom att öppna en enhet 
med social- och hälsovårdstjänster i Havsrastböle köpcentrum i samband 
med renoveringen.

Ledamoten Maarit Vierunen understödd av ledamoten Otto Meri fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter en utredning över hur häl-
sovårdstjänsterna vid Nordsjö hälsostation förbättras och som 
en möjlig utväg ska man också utreda huruvida hälsovårdst-
jänsterna kan läggas ut på entreprenad.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs separat upp till omröstning.

4 omröstningen

Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Ville Jalovaaras förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Mia 
Haglund, Sandra Hagman, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta 



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 300 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/25
05.10.2022

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

Hiltunen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Ka-
leva, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Sami Muttilainen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Nasima Razmyar, Pirkko Ruoho-
nen-Lerner, Ilkka Taipale, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 11
Maaret Castrén, Sini Korpinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Kimmo 
Niemelä, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, 
Seida Sohrabi, Maarit Vierunen

Blanka: 38
Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, 
Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Atte 
Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, 
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Teija Makkonen, Nina Miettinen, 
Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Ter-
hi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura 
Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soinin-
vaara, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Ozan Yanar

Frånvarande: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Juha Hakola, Emma Kari, Dani Niskanen, Tom 
Packalén, Suvi Pulkkinen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Erkki 
Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Ville Jalovaaras förslag till 
hemställningskläm.

5 omröstningen

Ledamoten Maarit Vierunens förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Maarit Vierunens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 28
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, 
Maaret Castrén, Oona Hagman, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Sini 
Korpinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Otto Meri, Kimmo Nie-
melä, Matti Niiranen, Mia Nygård-Peltola, Hannu Oskala, Matias Paju-
la, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, 
Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sari Sarko-
maa, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Maarit Vierunen



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 301 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/25
05.10.2022

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

Nej-röster: 22
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Timo Harakka, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolehmainen, Laura Korpinen, 
Minja Koskela, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Ilkka Taipale

Blanka: 26
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Jussi 
Halla-aho, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Laura 
Kolbe, Pia Kopra, Minna Lindgren, Nina Miettinen, Terhi Peltokorpi, 
Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Sauri, Osmo Soininvaara, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Frånvarande: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Juha Hakola, Emma Kari, Dani Niskanen, Tom 
Packalén, Suvi Pulkkinen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Erkki 
Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Maarit Vierunens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Maarit Vierunen och 14 andra undertecknare föreslår i sin 
motion att staden utreder möjligheten att lägga ut tjänsterna vid Nord-
sjö hälsostation på entreprenad för att trygga tillgången till vård. 
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Stadsstyrelsen anser att det fortfarande behövs utvecklingsåtgärder 
och omvärdering för att trygga tillgången till hälsovård i Nordsjö, där in-
vånarantalet växer. Personalen vid hälsostationen vid Nordsjö central 
för hälsa och välbefinnande har lyckats minska kön till vård som omfat-
tas av vårdgarantin. På hösten 2021 uppgick antalet patienter i kö som 
mest till nästan 1 000. Patienten får en läkartid via sjukskötarens mot-
tagning på ungefär en månad, vilket motsvarar genomsnittet på 
Helsingfors hälsostationer. Man ska beakta befolkningsprognoser, so-
cioekonomiska och sociodemografiska skillnader i sjukligheten och 
dödligheten samt personalresurser vid de tjänster som är tillgängliga 
när man jämför hur hälsovårdstjänsterna i olika stadsdelar i Helsingfors 
fungerar.

I motionen lyfter man fram en tidsbunden upphandling av hälsosta-
tionstjänsterna i Gamlas och Helsingfors centrum. Upphandlingen ba-
serar sig på stadsfullmäktiges beslut 10.6.2020 § 158. Social- och häl-
sovårdsnämnden fattade beslutet om att konkurrensutsätta hälsosta-
tionstjänsterna i dessa två områden 17.12.2020 § 318. Enligt beslutet 
följer staden mycket noggrant upp verksamheten och resultaten vid de 
hälsostationer som lagts ut på entreprenad. I mitten av avtalsperioden 
ska staden göra en halvtidsöversyn och jämföra de utlagda hälsosta-
tionernas prestationer och verksamhetssätt med produktionen vid sta-
dens egna hälsostationer. En sakkunnig, opartisk tredje part utför jäm-
förelsen. De utlagda hälsostationerna måste vara verksamma tillräckligt 
länge innan de kan jämföras med stadens egna hälsostationer ef-
tersom verksamhetens effekter träder fram först på längre sikt. Innan 
effekterna kan jämföras och besluten kan fattas ska man även beakta 
att pandemin har påverkat stadens egna hälsostationer och att det tar 
tid innan läget stabiliserar sig.      

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de motioner som lämnats in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Maarit Vierusen aloite



Helsingfors stad Protokoll 16/2022 303 (326)
Stadsfullmäktige

Ärende/25
05.10.2022

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 654

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

26.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Maarit Vierunen: Lisäys kappaleeksi 4:
”Kaupunginhallitus katsookin, että Vuosaaren terveyspalveluiden 
saatavuuden parantumista tulee arvioida uudelleen vuoden 2023 ke-
väällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin 
merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, näkee kau-
punginhallitus välttämättömänä käynnistää aloitteessa esitetty selvitys 
Vuosaaren terveysasemapalveluiden ulkoistamisesta.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Jussi Halla-aho, Minja Koskela, Jo-
hanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Reetta Vanhanen

Ei-äänet: 5
Juha Hakola, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdóttir Sandelin
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 5 (1 tyhjä).

19.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.06.2022 § 110

HEL 2022-004016 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Maarit Vierusen ja 14 muun valtuutetun valtu-
ustoaloitteesta koskien Vuosaaren terveysaseman terveysasemapal-
velujen ulkoistamista:

”Aloitteessa esitetään, että Vuosaaren terveysaseman palvelujen piiris-
sä olevien asukkaiden hoidon saatavuuden varmistamiseksi kaupunki 
selvittää terveysasemapalvelujen ulkoistamista Vuosaaren terveysa-
semalla ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat päätökset.

Itä-Helsingissä sijaitsevassa Vuosaaressa asuu 38 800 asukasta. Vuo-
saaren kaupunginosa jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin, joista viidellä 
ensiksi mainitulla on merkittävästi asutusta: Keski-Vuosaari, Kallahti, 
Meri-Rastila, Rastila, Aurinkolahti, Uutela, Niinisaari, Nordsjön kartano 
ja Mustavuori. Vuonna 2021 Vuosaaren asukkaiden 0−15-vuotiaiden 
osuus oli 17 prosenttia, 16−64-vuotiaiden 63 prosenttia ja yli 65-
vuotiaiden 20 prosenttia. Heistä ulkomaalaistaustaisia vuonna 2020 oli 
26,7 prosenttia. 

Helsingin kaupunki on laatinut vuonna 2021 alueittaisen väestöennus-
teen, joka ulottuu vuoteen 2036 saakka. Ennuste perustuu oletuksiin 
nykyisessä asuntokannassa asuvan väestön muutoksista, tulevasta 
asukasrakenteesta ja asumisväljyydestä. Väestöennusteen tärkeimmät 
kasvualueet ovat suurilla projektialueilla: Kalasatamassa, johon kuulu-
vat myös Sompasaari, Hanasaari, Hermanninranta ja Kyläsaari (kasvu 
yhteensä 16 000 asukasta), Pasilassa, johon kuuluu alueen pohjoi-
sosassa oleva niin sanottu Postipuiston alue (kasvu yhteensä 13 800 
asukasta), Kruunuvuorenrannalla ja muualla Laajasalon alueella (kasvu 
yhteensä 11 800 asukasta), Vuosaaressa (kasvu yhteensä 8 700, josta 
Meri-Rastilan kasvu 3 900 asukasta), Jätkäsaaressa (kasvu 8 000 asu-
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kasta), Malmin lentokentällä (kasvu 7 800 asukasta), Hernesaaressa 
(kasvu 6 200 asukasta) sekä Lauttasaaressa, johon kuuluu myös Ko-
ivusaari (kasvu on 4 300 asukasta). Väestön kasvuennusteesta on to-
dettavissa, että väestön odotetaan kasvavan merkittävästi myös muun 
kuin Vuosaaren alueella.

Kansaneläkelaitos (Kela) on kehittänyt sairastavuus- ja kansantauti-
indeksin alueiden välisten terveyserojen tarkasteluun. Indeksejä voi-
daan tarkastella myös alueittain Helsingin sisällä. Sairastavuusindeksi 
lasketaan kolmen väestön sairastavuutta kuvaavan rekisterimuuttujan 
avulla. Nämä ovat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, 
pitkäaikaissairastavuutta kuvaava erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeu-
tettujen osuus väestöstä ja väestön kuolleisuus. Kansantauti-indeksiin 
lasketaan mukaan seitsemän suurinta erityiskorvattavaan lääkehoitoon 
oikeuttavaa sairautta. Nämä ovat astma, diabetes, nivelreuma, psykoo-
sit, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti. Vuo-
den 2019 Kelan sairastavuus- ja kansantauti-indeksi tietojen pohjalta 
Helsingin kaupunki on laatinut julkaisun, jonka mukaan helsinkiläisten 
terveydentila on yleisesti ottaen hyvä kaikkiin suomalaisiin verrattuna. 
Yleisiä kansantauteja sairastetaan pääkaupungissa koko muuta Suo-
mea vähemmän. Keskiarvot kuitenkin peittävät muuta maata suurem-
man polarisaation. Osa kaupunkilaisista onkin usean indikaattorin, 
myös terveyden, suhteen haavoittuvassa asemassa. Helsingin kau-
pungin julkaisu sairastavuus- ja kansantauti-indekseistä on luettavissa 
alla olevasta linkistä:

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireit-
täin 2019.

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) ja perhekeskus (PK)

Vuosaaren terveysasema toimii Vuosaaren THK:ssa. Vuosaaren 
THK:n palvelut sisältävät terveysasemapalvelun, suun terveydenhuol-
lon, fysioterapian, aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut sekä psykiatria- 
ja päihdepalvelut. Samassa talossa toimii Vuosaaren PK, jossa on äi-
tiys- ja lastenneuvolapalveluja sekä perhevalmennusta, neuvolapsyko-
login palveluja, lasten ja nuorten suunterveyden palveluja, puheterapi-
aa, fysio- ja toimintaterapiaa, kasvatus- ja perheneuvontaa, lastensuo-
jelun palveluja ja vammaispalveluja. Kotiin tarjottavia palveluja ovat 
lapsiperheiden kotipalvelu ja lapsiperheiden sosiaaliohjaus. 

Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) -toimintamallin tavoitteena on taa-
ta kaikille asiakkaille riittävät ja asianmukaiset terveyspalvelut. Tämä 
toteutetaan hoidon ja palvelutarpeen arvioinnilla, jossa asiakas saa tar-
vittaessa myös yhteyshenkilön ja moniammatillisen tiimin palvelut tar-
peensa mukaan. THK-toimintamalli mahdollistaa asioiden ratkaisemi-

https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_03_02_Tilastoja_4_Maki.pdf
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_03_02_Tilastoja_4_Maki.pdf
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sen kokonaisvaltaisesti yli sote-sektorin perinteisten rajojen ja välittö-
mästi ensikontaktissa joko yhteisissä toimitiloissa tai moniammatillisena 
verkostona. Terveysasemat ovat keskeinen osa terveys- ja hyvinvointi-
keskusta.

Vuosaaren terveysaseman palvelujen saatavuus

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on valmisteltu terveydenhuolto-
lain muutosta, jolla tiukennetaan porrastaen perusterveydenhuollon ho-
itotakuuta kiireettömässä hoidossa. Jos uudistus toteutuu, potilaan tu-
lee päästä hoitoon 14 vuorokaudessa 1. syyskuuta 2023 alkaen ja seit-
semän päivän sisällä 1. marraskuuta 2024 alkaen hoidon tarpeen ar-
vioinnista. STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
avulla ohjataan ja kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja. Ohjelman 
yksi viidestä päätavoitteesta on peruspalvelujen saatavuuden paranta-
minen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee kuntia peruspal-
velujen saatavuuden parantamisessa, tarjoamalla Hyvä vastaanotto -
valmennusta. Hyvä vastaanotto ei ole yksittäinen toimintamalli, vaan 
kehittämisen menetelmä, joka perustuu lean-oppeihin ja kansainvälisiin 
kokemuksiin open access -idean soveltamisesta terveydenhuoltoon. 
Suomeen konsepti on tuotu Ruotsista, missä se tunnetaan nimellä Bra 
mottagning.  

Vuosaaren THK:n terveysasemapalvelun henkilökunta on osallistunut 
THL:n Hyvä vastaanotto -valmennukseen syksystä 2021 kevääseen 
2022 saakka. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Valmennuksen aikana 
Vuosaari on muun muassa onnistunut purkamaan hoitotakuujonon, 
jossa syksyllä 2021 oli suurimmillaan lähes 1000 potilasta. 

Nykyään hoitajan vastaanottoajan kautta lääkärin vastaanotolle pääsee 
noin kuukaudessa, mikä on tämänhetkisen Helsingin kaupungin ter-
veysasemien keskimääräinen odotusaika lääkärin vastaanotolle. Myös 
puhelimitse yhteydensaanti Vuosaaren terveysasemalle on parantunut. 
Kaikkiin puhelimitse tulleisiin yhteydenottoihin pystytään vastaamaan 
saman päivän aikana. Lisäksi Vuosaari on pilotoinut uudenlaista kehit-
täjälääkäritoimintaa THL:n Hyvä vastaanotto -valmennuksen aikana. 
Muista Helsingin terveysasemayksiköistä Vuosaareen saapuneet kehit-
täjälääkärit ovatkin onnistuneesti tukeneet eri ammattiryhmien välistä 
yhteistoimintaa ja parantaneet hoitoprosessien sujuvuutta. Myös uusia 
ammattiryhmiä, kuten farmaseutteja ja sihteereitä, on palkattu tuke-
maan hoitajien ja lääkäreiden työtä.

THL:n suosituksen ja ohjeistuksen perusteella kiireettömien ajanvarau-
saikojen jonoa mitataan terveysasemilla laskemalla kolmas vapaana 
oleva lääkärin kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysase-
man T3-luku on näiden aikojenkeskiluku eli mediaani. Aloitteessa tode-
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taan, että Vuosaaren terveysasemalla palvelujen saatavuus on ollut he-
ikkoa jo pidemmän aikaa ja Vuosaaressa odotusaika lääkärille (T3) oli 
90 vuorokautta 1.3.2022. Vertailu muihin Helsingin kaupungin tervey-
sasemiin johtaa kuitenkin harhaanjohtavaan lopputulokseen. Vuosaa-
ren terveysasemalla painotetaan THK-mallin tavoin erityisesti moni-
ammatillista yhteistyötä ja hoidon saatavuutta, joten asiakkaille anne-
taan aina ensin aika kokonaishoidon tarvetta kartoittavalle ammattilai-
selle ennen lääkärin vastaanottoa. Tämä ammattilainen voi olla esi-
merkiksi sairaanhoitaja, farmaseutti, diabeteshoitaja tai fysioterapeutti. 
Tarvittava lääkärin arvio toteutetaan tilanteen niin vaatiessa moniam-
matillisesti jo ensikäynnillä tämän toisen ammattilaisen arvion yhtey-
dessä, eikä lääkärille varata käyntiä varten erillistä aikaa. Mikäli jatko-
aika tarvitaan esimerkiksi seurantakäyntiä varten, huolehtii lääkäri ta-
paamansa potilaan sovituista jatkotoimenpiteistä. 

Vuosaaren terveysasemalle on saatu hyvin lisää hoitajatyövoimaa. Hoi-
tajien kaikki 35 vakanssia on täytetty viimeisen vuoden aikana. Tämän 
lisäksi vuoden 2022 loppuun asti on Vuosaareen saatu hoitovelan pur-
kuun noin 12–14 hoitajan lisätyöpanos. Vuosaaren terveysasemalla 
työskentelevien lääkäreiden laskennallinen kokonaisvaje on toukokuun 
2022 alussa vain noin 15 prosenttia eli 21 lääkäristä puuttuu 3,15 
lääkärin työpanos. Vuodesta 2021 Vuosaaren terveysasema on käyt-
tänyt päivystykselliseen vastaanottotoimintaan apuna lääkäriostopal-
veluja.  Ostopalveluapua on hankittu tänä vuonna lyhytaikaisesti myös 
reseptien uusimiseen ja Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisa-
asiakasportaalin viestien vastaamiseen.

Terveysasemapalvelujen ulkoistaminen

Kaupunginvaltuusto oikeutti 10.6.2020 § 158 sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen määräaikaisen hankin-
nan kahdella alueella. Hankinta toteutettiin Kannelmäen ja Helsingin 
keskustan alueilla neljän vuoden sopimuskaudella ja kahdella yhden 
vuoden mittaisella optiokaudella.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään suunnitelmaan sisältyivät kilpailute-
tun toiminnan toteutumisen arviointia koskevat sosiaali- ja terveyslaut-
akunnan 17.12.2020 § 318 edellyttämät menettelyt sekä valmistelussa 
niille määritellyt toteutustavat. Ostopalveluterveysasemien toimintaa ja 
tuloksia seurataan tiiviisti. Tarkoituksena on lisäksi tehdä sopimuskau-
den puolivälitarkastelu, joka raportoidaan lautakunnalle. Ostopalvelu-
terveysasemien suoriutumista ja toimintatapoja verrataan myös kau-
pungin omien terveysasemien tuotantoon kolmannen puolueettoman 
osapuolen taholta. 
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Esitys palveluntuotantona hankittavien terveysasemien ja alueiden 
valinnaksi perustui sosiaali- ja terveystoimialan projektiryhmän ja asian-
tuntijoiden kattavaan analyysiin. Valinnassa painotettiin erityisesti nyky-
istä hoidon saatavuustilannetta, väestömäärän kehitystä, resursointi- ja 
rekrytointitilannetta sekä terveysasematilojen kuntoa. Valinnan ulkopu-
olelle oli suoraan rajattu ne asemat ja alueet, joissa oma THK:n kehi-
tys- tai pilotointityö oli käynnissä ja/tai, joissa oli ollut merkittäviä muu-
toksia viime vuosina (Myllypuron THK, Kalasataman THK ja Vuosaaren 
THK).

Sosiaali- ja terveystoimiala on lokakuusta 2021 alkaen lisännyt ter-
veyspalveluja ja kiireettömän hoidon saatavuutta on parannettu Kan-
nelmäen ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemilla. Toukokuussa 
2022 Kannelmäen ostopalveluterveysasemalla odotusaika lääkärille 
(T3) oli 22 vuorokautta ja Ruoholahden ostopalveluterveysasemalla yk-
si vuorokausi. Hoitoon pääsy näille terveysasemille on osin ollut omiin 
terveysasemiin verrattuna nopeampaa. Tarkoitus on selvittää taustat 
jonotusaikojen eroissa sekä käytössä olevat toimintamallit ja siirtää 
mahdollisesti parempi toimintatapa tai sen osia omaan toimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ennen kuin tehdään uusia 
päätöksiä terveyspalvelujen ulkoistamisista, tulee tarkasti arvioida su-
unnitelmien mukaisesti ostopalveluterveysasemien suoriutumista ja to-
imintatapoja sekä verrata niitä kaupungin omien terveysasemien tuo-
tantoon kolmannen puolueettoman osapuolen taholta. Helsingin eri 
kaupunginosien terveyspalvelujen toimivuuden vertailussa tulee ottaa 
huomioon väestöennusteet, sosioekonomiset ja -demografiset erot sai-
rastavuudessa ja kuolleisuudessa sekä käytössä olevat palvelujen 
henkilöstöresurssit. Ostopalveluterveysasemien tulee toimia riittävän 
pitkään ennen kuin vertailu tehdään Helsingin kaupungin omien tervey-
sasemien suhteen, koska toiminnan vaikutukset tulevat esiin vasta pi-
demmällä aikavälillä. On huomionarvoista, että ostopalveluterveysa-
semien toiminta alkoi covid-19-pandemian keskellä lokakuussa 2021, 
jolloin Helsingin kaupungin omien terveysasemien tilanne oli täysin 
normaalista poikkeava. Vertailu pitäisi tehdä vasta, kun pandemia ja 
väestön jakautuminen eri terveysasemien kesken on tasaantunut.

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että 
terveyspalveluiden saatavuuden varmistaminen Vuosaaressa vaatii 
edelleen lisätoimia. Lautakunta näkee välttämättömänä, että edellä 
lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren ter-
veyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuo-
den 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavu-
us on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pi-
tää lautakunta välttämättömänä käynnistää erityiset selvityksiin pe-
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rustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattami-
seksi asianmukaiselle tasolle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hyvä terveyspalvelujen saavutettavuus sujuvoittaa asiakkaiden hoitoon 
pääsyä. Riittävän nopealla ja tasavertaisella hoitoon pääsyllä tervey-
denhuollon asiantuntijan vastaanotolle on myönteinen vaikutus asiak-
kaiden terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Eriarvoisuuden vä-
hentämisen ja heikommassa asemassa olevien kaupunkilaisten ter-
veyden vahvistamisen tulee olla eri toimijoiden tavoitteena niin yksilö- 
kuin aluenäkökulma huomioiden.”

Käsittely

07.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulla asiassa 
kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kok-
oukseen. 

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset: 

Vastaehdotus 1 :
Jäsen Maaret Castrén: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella 
sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavu-
uden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakun-
ta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien 
vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantu-
mista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren ter-
veysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa 
kuin muilla kaupungin alueilla, näkee lautakunta välttämättömänä 
käynnistää aloitteessa esitetty selvitys Vuosaaren terveysasemapal-
veluiden ulkoistamisesta.

Kannattaja: jäsen Matti Niiranen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään seuraava kappale ennen Terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa: Edellä esitetyn perusteella 
sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että terveyspalveluiden saatavu-
uden varmistaminen Vuosaaressa vaatii edelleen lisätoimia. Lautakun-
ta näkee välttämättömänä, että edellä lausunnossa esitettyjen toimien 
vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantu-
mista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren ter-
veysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa 
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kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käyn-
nistää erityiset selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren tervey-
sasemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen 
tuloksena: 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Maaret Castrén)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 4
Maaret Castrén, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 9
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Kati Juva, Laura Kor-
pinen, Touko Niinimäki, Mikko Paunio, Oula Silvennoinen, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Maaret Castrénin vastaehdotus hävisi jäsen Pentti Arajärven 
vastaehdotukselle äänin 4 - 9.

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen 
Pentti Arajärven vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

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

24.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi
Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 310 42611

timo.lukkarinen(a)hel.fi
Mari Kinnunen, johtava ylilääkäri, puhelin: 310 47941

mari.kinnunen(a)hel.fi
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§ 253
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Fullmäktigemotioner

 ledamoten Minna Lindgrens motion om att förenkla returneringen av 
hjälpmedel

 ledamoten Jukka Järvinens motion om kontrollerad nedfasning 
inom substitutionsvården

 ledamoten Jussi Chydenius motion om att flytta kepskiosken vid 
Nordenskiöldsplatsen till Linnankoskiparken

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 228, 229, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ja 253 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 231, 232, 233 ja 234 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 235 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

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

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

maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvis-

sa asioissa toimialueellaan.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

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

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

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:   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, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

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

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

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

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

Valitukseen on liitettävä

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

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

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

228, 229, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 252 och 253 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

231, 232, 233 och 234 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

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

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

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

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 
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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

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:
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1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

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

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 
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(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån 
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

3
BESVÄRSANVISNING

235 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den 

markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som 

hör till dess verksamhetsområde.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.
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En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt 
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns till-
gängligt i det allmänna datanätet.

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

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 

 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens 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

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften
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Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas

 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssö-
kanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin 

begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ären-
degrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

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