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Kokousaika 16.11.2022 16:00 - 22:59

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Torsti, Pilvi kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari

saapui 16:06, poissa: 268 - 271 §
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari saapui 16:43, poistui 18:00, poissa: 

268 - 271§, 273 - 281 §
Honkasalo, Veronika saapui 17:15, poissa: 268 - 271 §
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia poistui 21:43, poissa: 277 - 281 §
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
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Koskela, Minja
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto saapui 16:09, poissa: 268 - 271 §
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni poistui 17:58, poissa: 273 - 281 §
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita saapui 16:05, poissa: 268 - 271 §
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar varajäsen
Ahsanullah, Tarik varajäsen

saapui 20:53, poissa: 268 - 272 §
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Finne-Elonen, Laura varajäsen
Helal, Fardoos varajäsen
Juva, Kati varajäsen
Kettunen, Marko varajäsen

saapui 16:29, poistui 21:43, poissa: 
268 - 271 §, 277 - 281 §

Kolehmainen, Laura varajäsen
Korkkula, Vesa varajäsen
Kärkkäinen, Eeva varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
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Lemström, Anna varajäsen
poistui 17:15, poissa: 273 -  281 §

Miettinen, Nina varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen
Paunio, Mikko varajäsen
Pennanen, Petrus varajäsen
Rissanen, Laura varajäsen
Salminen, Minna varajäsen
Silvennoinen, Oula varajäsen
Sohrabi, Seida varajäsen

saapui 16:07, poissa: 268 - 271 §
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 22:02, poissa: 268 - 276 §
Sydänmaa, Johanna varajäsen

saapui 16:06, poissa: 268 - 271 §
Tamrakar, Byoma varajäsen
Thomas, Coel varajäsen

saapui 20:53, poissa: 268 - 272 §
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Wallgren, Thomas varajäsen

saapui 17:46, poissa: 268 - 271 §

Muut

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

lajohtaja
Järvenkallas, Satu kasvatuksen ja koulutuksen toimia-

lajohtaja
Remes, Kirsi hallintojohtaja
Saxholm, Tuula rahoitusjohtaja
Kivelä, Liisa viestintäjohtaja
Krogell-Magni, Pi viestintäpäällikkö
Peltonen, Antti hallintopäällikkö
Menna, Lauri johtava asiantuntija
Nelskylä, Maria kaupunginsihteeri
Villeneuve, Anna erityisasiantuntija
Kentala, Julianna erityisavustaja
Keränen, Mira erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Loima, Maria erityisavustaja
Nurmela, Jeremias erityisavustaja
Staffans, Lotta erityisavustaja
Heinonen, Marjukka ylikielenkääntäjä
Enckell, Ulrika kielenkääntäjä
Hopeakunnas, Maisa viestintäasiantuntija
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Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Asiantuntijat

Hietamäki, Ari taloussuunnittelupäällikkö
Keskinen, Mikko vs. investointipäällikkö
Ojavuo, Pia talousarviopäällikkö

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
268 - 271 §, osa 272 §, 277 - 281 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
osa 272 §, 273 - 276 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
268- 271 §, osa 272 §, 273 - 275 §, 
osa 276 §, osa 277 §, 278 -281 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
osa 272 §, osa 276 §, osa 277 §
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Tid 16.11.2022 16:00 - 22:59

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Torsti, Pilvi stadsfullmäktiges II vice ordförande
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare

frånvarande: 268 - 271 §
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare
Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Harkimo, Harry
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari anlände 16:43, avlägsnade sig 

18:00, frånvarande: 268 - 271 §, 
273 - 281 §

Honkasalo, Veronika anlände 17:15, frånvarande: 268 - 
271 §

Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kopra, Pia avlägsnade sig 21:43, frånvarande: 

277 - 281 §
Korpinen, Laura
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Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto anlände 16:09, frånvarande: 268 - 

271 §
Muttilainen, Sami
Muurinen, Seija
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni avlägsnade sig 17:58, frånvarande: 

273 - 281 §
Pakarinen, Pia
Pasanen, Amanda
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Ruohonen-Lerner, Pirkko
Rydman, Wille
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita anlände 16:05, frånvarande: 268 -  

271 §
Soininvaara, Osmo
Suomalainen, Nina
Taipale, Ilkka
Valtonen, Elina
Vanhanen, Reetta
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Abib, Mukhtar ersättare
Ahsanullah, Tarik ersättare

anlände 20:53, frånvarande: 268 - 
272 §

Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Finne-Elonen, Laura ersättare
Helal, Fardoos ersättare
Juva, Kati ersättare
Kettunen, Marko ersättare

anlände 16:29, avlägsnade sig 
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21:43, frånvarande: 268 - 271 §, 
277 - 281 §

Kolehmainen, Laura ersättare
Korkkula, Vesa ersättare
Kärkkäinen, Eeva ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Lemström, Anna ersättare

avlägsnade sig 17:15, frånvarande: 
273 - 281 §

Miettinen, Nina ersättare
Niiranen, Matti ersättare
Paunio, Mikko ersättare
Pennanen, Petrus ersättare
Rissanen, Laura ersättare
Salminen, Minna ersättare
Silvennoinen, Oula ersättare
Sohrabi, Seida ersättare

anlände 16:07, frånvarande: 268 - 
271 §

Strandén, Juhani ersättare
anlände 22:02, frånvarande: 268 - 
276 §

Sydänmaa, Johanna ersättare
anlände 16:06, frånvarande: 268 - 
271 §

Tamrakar, Byoma ersättare
Thomas, Coel ersättare

anlände 20:53, frånvarande: 268 - 
272 §

Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
Wallgren, Thomas ersättare

anlände 17:46, frånvarande: 268 - 
271 §

Övriga

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

sektorn
Järvenkallas, Satu sektorchef i fostrans- och utbild-

ningssektorn
Remes, Kirsi förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Peltonen, Antti förvaltningschef
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Menna, Lauri ledande sakkunnig
Nelskylä, Maria stadssekreterare
Villeneuve, Anna specialsakkunnig
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Keränen, Mira specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Loima, Maria specialmedarbetare
Nurmela, Jeremias specialmedarbetare
Staffans, Lotta specialmedarbetare
Heinonen, Marjukka övertranslator
Enckell, Ulrika translator
Hopeakunnas, Maisa kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Sakkunniga

Hietamäki, Ari ekonomiplaneringschef
Keskinen, Mikko tf. investeringschef
Ojavuo, Pia budgetchef

Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande
268 - 271 §, delvis 272 §, 277 - 281 
§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis 272 §, 273 - 276 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
268 - 271 §, delvis 272 §, 273 - 275 
§, delvis 276 §, delvis 277 §, 278 - 
281 §

Antti Peltonen förvaltningschef
delvis 272 §, delvis 276 §, delvis 
277§
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§ Asia

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

269 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

270 Asia/3 Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen valinta
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning och val av ledamot i kul-
tur- och fritidsnämndens idrottssektion

271 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen 
valinta
Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

272 Asia/5 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2023 - 2025
Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–
2025

273 Asia/6 Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen
Inkomstskattesats för år 2023

274 Asia/7 Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
Fastighetsskatteprocentsatser för år 2023

275 Asia/8 Vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen maanhankintamäärärahojen 
ylittäminen
Överskridning av anslag för markförvärv i 2022 års budget

276 Asia/9 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023–2025

277 Asia/10 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025
Helsingfors välfärdsplan 2022–2025

278 Asia/11 Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöiminen
Ombildning av Helsingfors stads konstmuseum till stiftelse

279 Asia/12 Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen 
(Pasila, Postipuisto 17117/1-4)
Godkännande av ett föravtal och ett genomförandeavtal för en fastig-
hetsaffär (Böle, Postparken 17117/1–4)

280 Asia/13 Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite riippumattomasta selvityksestä 
ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon
Ledamoten Anniina Iskanius motion om en oberoende utredning och 
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att skapa ett sanktionssystem för gatuunderhållet

281 Asia/14 Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 268
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 
varavaltuutetut.

 Juhana Vartiainen, tilalle Seida Sohrabi
 Maaret Castrén, tilalle Mukhtar Abib
 Arja Karhuvaara, tilalle Heimo Laaksonen
 Juha Hakola, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 Sari Sarkomaa, tilalle Laura Rissanen
 Alviina Alametsä, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Maria Ohisalo, tilalle Johanna Sydänmaa
 Emma Kari, tilalle Nina Miettinen
 Atte Harjanne, tilalle Kati Juva
 Minna Lindgren, tilalle Oula Silvennoinen
 Timo Harakka, tilalle Minna Salminen
 Pentti Arajärvi, tilalle Fardoos Helal
 Erkki Tuomioja, tilalle Thomas Wallgren
 Mai Kivelä, tilalle Vesa Korkkula
 Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 Jussi Halla-aho, tilalle Mikko Paunio
 Tom Packalén, tilalle Marko Kettunen
 Eva Biaudet, tilalle Petrus Pennanen
 Marcus Rantala, tilalle Byoma Tamrakar
 Nora Grotenfelt, tilalle Laura Finne-Elonen
 Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Mirita Saxberg
 Seida Sohrabi
 Otto Meri
 Marko Kettunen
 Johanna Sydänmaa
 Mari Holopainen
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 Nasima Razmyar
 Thomas Wallgren

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 3 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/2
16.11.2022

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

§ 269
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Atte Kaleva ja Paavo Ar-
hinmäki sekä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Otso Kivekäs.

Käsittely

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tar-
kastajiksi yksimielisesti valtuutetut Atte Kaleva ja Paavo Arhinmäki se-
kä varalle valtuutetut Pia Kopra ja Otso Kivekäs.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 270
Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen valinta

HEL 2022-012291 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi Jukka Järvisen luottamustoimien varavaltuu-
tettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenenä 
päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi Risto Kolasen jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 17.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Järvisen (SDP) 2.8.2021 § 244 kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäseneksi. Hän on 
17.10.2022 ilmoittanut kotikuntansa vaihtumisesta.
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Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää 
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen 
päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokai-
sen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan en-
simmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin val-
tuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Varavaltuutettujen määrä jää näin 
ollen vajaaksi.

Vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on 
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettu-
ja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana va-
jaaksi.

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 17.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 744

HEL 2022-012291 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Jukka Järvisen luottamustoimien varaval-
tuutettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäse-
nenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee Risto Kolasen jäseneksi kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan liikuntajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 271
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajä-
senen valinta

HEL 2022-012154 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto

 myönsi eron Marjo Tähtiselle kaupunkiympäristölautakunnan ympä-
ristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsi Pia Salorannan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaoston varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta he-
ti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet

1 Eroilmoitus 13.10.2022
2 Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Marjo Tähtisen (SDP) 2.8.2021 § 234 kau-
punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäseneksi 
(Jaakko Meretniemen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 
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Hän on 13.10.2022 pyytänyt eroa jaoston varajäsenyydestä muuttu-
neen elämäntilanteen ja aikatauluhaasteiden 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 13.10.2022
2 Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 745

HEL 2022-012154 T 00 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää eron Marjo Tähtiselle kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Pia Salorannan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaoston varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 272
Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2023 - 2025

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Poikkeava käsittelyjärjestys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta seuraavan 
käsittelyjärjestyksen:

Keskustelun kuluessa on tehtävä talousarviota ja taloussuunnitelmaa 
sekä talousarvioaloitteita koskevat ehdotukset. 

Määrärahoja ja sitovia toiminnallisia tavoitteita koskevista esityksistä tu-
lee selvitä muutettavan luvun tai kohdan numero ja nimike sekä ehdo-
tettu muutos.

Keskustelun kuluessa tehdyistä asian käsittelyn keskeyttämistä koske-
vista kannatetuista ehdotuksista äänestetään ennen keskustelun jat-
kamista.

Keskustelun päätyttyä asian käsittely keskeytetään seuraavan valtuus-
ton kokoukseen saakka. Asian käsittelyä jatketaan selonteolla ja ää-
nestyksillä vasta- ja hylkäysehdotuksista sekä toivomusponsista. Jos 
keskustelun kuluessa ei tehdä ehdotuksia, joista äänestettäisiin seu-
raavassa kokouksessa, asia käsitellään loppuun tässä kokouksessa.

Palautusehdotus

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattama-
na, että kaupunginvaltuusto palauttaa talousarvion kaupunginhallituk-
selle uudelleenvalmisteltavaksi seuraavin huomioin:

Epävarma maailmantilanne heijastuu myös Helsingin talouden pitoon. 
Epävarmuus yleisestä talouden tilanteesta inflaation ja Ukrainassa käy-
tävän sodan vuoksi edellyttää myös Helsingiltä varovaisuusperiaatetta 
talousarviota laadittaessa. Velkaantuminen on liian korkealla tasolla ja 
sen vuoksi investointeja tulee hidastaa siten, että ei-välttämättömiä 
hankkeita viivytetään, asuntotuotantotavoitetta lasketaan ja uusien 
asuinalueiden, kuten esimerkiksi Malmin lentokentän rakentamista tai 
esirakentamista ei aloiteta.
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Kaupungin väestön kasvu perustuu edelleen pääsääntöisesti vieraskie-
listen muuttoihin Helsinkiin. Kaupungin väestön kasvu ei näy samassa 
suhteessa kuntaverotulojen kasvuna, mutta tulijat käyttävät runsaasti 
kaupungin palveluja. Tämä puolestaan näkyy yhä kriisiytyvinä ongelmi-
na kaupunkilaisten peruspalveluiden saatavuudessa ja laadussa läh-
tien varhaiskasvatuksesta päätyen vanhusten kotihoitoon. Kehitys on 
johtanut siihen, että yhä useammin Helsingistä poismuuttaa työssäkäy-
viä lapsiperheitä hakiessaan turvallisia kouluja ja katuja mutta myös 
toimivia palveluja.

Helsingin talousarvio on peräti lähes 6% korkeampi kuin vuoden 2022 
talousarvio. Sen sijaan, että Helsinki priorisoisi toimintojaan ja tehtävi-
ään, lisätään menoihin rahaa epävarmassa taloustilanteessa. Talous-
arvion ylitys rikkoo räikeästi strategiaan kirjatun vastuuperiaatetavoit-
teen 2,51% menojen kasvusta vuodelle 2023. Helsinki ei siten hoida ta-
louttaan vastuullisesti vaan rikkoen sekä strategiaan kirjatut periaatteen 
mutta ohittaen myös maailman ja valtion talouden näkymät.

Perussuomalaiset olisivat panostaneet talousarviossa perusasioihin ja 
säästänyt sellaisista asioista, jotka eivät ole lakisääteisiä. Näitä ovat 
esimerkiksi omankielinen opetus sekä laittomasti maassa olevien pit-
käaikainen majoittaminen ja sosiaalietuudet. Lisäksi perussuomalaiset 
katsovat, että toimialojen sisällä tulisi käydä läpi prosessit ja toimintata-
vat työn tehostamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Helsinki-lisä tulee palauttaa 
1-3- vuotiaiden lasten perheille. Tämä toimi olisi omiaan helpottamaan 
varhaiskasvatuksen kriisiytynyttä tilannetta, jossa kaupungin yksiköt 
kärsivät työntekijäpulasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tulisi 
taata ryhmäkokojen säilyminen nykyisellään, koulukirjat kaikille lapsille 
ja säästää puolestaan pt-rahasta ja omankielisestä opetuksesta.

Sosiaali- ja terveystoimialalla katsomme, että heikoimmista kaupunki-
laisista tulee pitää erityistä huolta eikä säästötoimenpiteitä tule kohdis-
taa vanhus-, vammaispalveluihin ja omaishoitoon. Ikääntyneiden ympä-
rivuorokautista hoivaa ja omaishoitoa tulee vahvistaa. Palautetaan li-
säksi laittomasti maassa levien palvelut takaisin lain vaatimalle minimi-
tasolle ja palautetaan ohjeistus vastaamaan samaa kuin ennen palve-
luiden laajentamista. Sote-toimialan ei tule tarjota omankielisiä palvelui-
ta eikä omia erillisiä palveluja maahanmuuttajille, ellei laki siihen erik-
seen velvoita.

Pelastuslaitoksen palkkaohjelmaa jatketaan, jotta saavutetaan muiden 
Uudenmaan pelastuslaitosten palkkataso varmistaaksemme palomies-
ten saatavuus. Varmistetaan ensihoidon palvelutason parantaminen. 
Pelastuskoulun rahoitus on turvattava ja haettava tarvittaessa yhteistyö 
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muiden pk-seudun pelastuslaitosten kanssa jos valtion rahoitus ei to-
teudu.

Huoltovarmuuden ja turvallisuusympäristön muutosten vuoksi on tehtä-
vä väestönsuojien nopeutettu korjaussuunnitelma. Lisäksi on keskey-
tettävä Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloiden alasajo, voimalat on 
syytä pitää käynnissä käyttöiän loppuun. Helenille kaupungin asettamat 
tuottovaatimukset eivät saa aiheuttaa hintojen nostoa asiakkailleen.

1 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, valtuutettu Mari Rantasen palautusehdotus 
EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: valtuutettu Mari Rantasen palautusehdotus

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, 
Mia Haglund, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina 
Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso 
Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, 
Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorte-
va, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna Salminen, Pekka Sauri, Miri-
ta Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Sei-
da Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wallg-
ren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Mak-
konen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner

Tyhjä: 1
Marko Kettunen

Poissa: 6
Tuula Haatainen, Mari Holopainen, Mikael Jungner, Jenni Pajunen, 
Byoma Tamrakar, Elina Valtonen
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Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Vastaehdotukset

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana, että lisätään talousarviokohtaan 1 30 01 sivulle 86 uudeksi kap-
paleeksi 6:

Sarastian osalta edellytetään lisäksi:

 selvittämään vaihtoehtoiset tavat varmistaa palkanmaksun virheet-
tömyys ohjeistamalla esimerkiksi käyttämään ensisijaisesti soten ja 
kaskon toimialalla Seurea sijaisten palkkaamiseksi, jotta työntekijät 
saavat palkkansa varmemmin ja nopeammin

 edistämään työntekijöiden mahdollisuutta  saada puuttuvia palkkoja 
viimekädessä kaupungin käteiskassasta

 selvittämään Sarastian korvausvelvollisuutta kaupungille sellaisen 
 järjestelmän toimittamisesta, joka ei toimi odotetulla tavalla

 korjaamaan ripeästi tulorekisteriin liittyvät ongelmat

 jatkamaan työntekijöille maksettavien korvauksien neuvottelua

 selvittämään vaihtoehtoja Sarastialle ja tuomaan kaupunginvaltuus-
tolle selvityksen palkanmaksujen tilanteesta, Sarastian korvausvel-
vollisuudesta sekä mahdollisista vaihtoehtoisista palkanmaksujär-
jestelmistä maaliskuun 2023 loppuun mennessä

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Eeva Kärkkäisen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa kotihoidontuen Helsinki-
lisän 1-2-vuotiasta lasta kotona hoitaville perheille 1.1.2023 lähtien. Tä-
tä tarkoitusta varten lisätään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 4 
miljoonan euron lisärahoitus.

Valtuutettu Mika Ebeling ehtotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana, 
että kaupunginvaltuusto päättää laajentaa Helsinki-lisän koskemaan 
myös 1-3 -vuotiaita lapsia vuoden 2023 alusta alkaen siten, että koti-
hoidon tuen Helsinki-lisää maksetaan 1.1.2023 alkaen 275 euroa/kk.

Tämän mahdollistamiseksi lisätään
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohtaan 200 Avustukset 13,9 
miljoonaa euroa.

Toivomusponnet
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Valtuutettu Mika Ebeling ehdotti valtuutettu Pia Kopran kannattamana 
hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
 huolehtia siitä, että energian hinta pysyisi kohtuullisena tule-
vaisuudessa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 040 356 3831

pia.ojavuo(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 
2025, ehdotus 7.11.2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 31.10.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2023 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2023 - 2025.

Esittelijän perustelut

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 
Uudellamaalla 20 § mukaan Helsingin kaupungin tulee eriyttää sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talous talousarviossa ja kir-
janpidossa. Vuoden 2023 alkaen talousarviossa sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimiala (Sotepe) esitetään erillisenä osana, jolla on omat käyt-
tötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosat. Vuoden 2023 
alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodos-
tuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakas-
maksutuloista ja muista toimintatuotoista. Sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimialan irtaimen omaisuuden investoinnit rahoitetaan valtion rahoi-
tuksesta. Kaupunki perii toimitiloista vuokraa ja vastaa jatkossakin toi-
mitilainvestoinneista. Rahoituksen kohdentaminen käyttötarkoituksiin 
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määritellään valtuuston päättämässä talousarviossa ja lautakunnan 
päättämässä tulosbudjetissa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 
on talousarviossa yksi valtuustoon nähden sitova nettobudjetoitu talou-
sarviokohta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Sosiaali-, terveys- ja 
pelastustoimen talousarvion liitteinä esitetään avustusliite, jäsenmaksu-
liite, investointisuunnitelma sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 
palvelustrategia 2023−2025.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (11 §) mukaan Hel-
singin on laadittava sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan palvelust-
rategia talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten. Pe-
lastustoimea ohjaa sen rinnalla pelastustoimen palvelutasopäätös (laki 
pelastustoimen järjestämisestä, 6 §). Palvelustrategia tukee kaupun-
kistrategian toteutumista sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
eri asiakasryhmien palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Kaupunkistrategian tavoitteita on täsmennetty ja täydennetty palvelust-
rategiassa toimialan yhteisillä tavoitteilla, keinoilla ja lupauksilla helsin-
kiläisille. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta 
2023−2025 päätetään samassa aikataulussa kuin vuoden 2023 talous-
arviosta ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Palvelustrategia liitetään 
hyväksymisen jälkeen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 
2023–2025 liitteeksi.

Talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025 
sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liittee-
seen 2. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 040 356 3831

pia.ojavuo(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 
2025, ehdotus 7.11.2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 31.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 740

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2023 ja talous-
suunnitelman ohjeellisena vuosille 2023 - 2025.

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää palauttaa talousarvion uu-
delleenvalmisteltavaksi seuraavin huomioin:

Epävarma maailmantilanne heijastuu myös Helsingin talouden pitoon. 
Epävarmuus yleisestä talouden
tilanteesta inflaation ja Ukrainassa käytävän sodan vuoksi edellyttää 
myös Helsingiltä
varovaisuusperiaatetta talousarviota laadittaessa. Velkaantuminen on 
liian korkealla tasolla ja sen vuoksi
investointeja tulee hidastaa siten, että ei-välttämättömiä hankkeita vii-
vytetään, asuntotuotantotavoitetta
lasketaan ja uusien asuinalueiden, kuten esimerkiksi Malmin lentoken-
tän rakentamista tai esirakentamista
ei aloiteta.

Kaupungin väestön kasvu perustuu edelleen pääsääntöisesti vieraskie-
listen muuttoihin Helsinkiin.
Kaupungin väestön kasvu ei näy samassa suhteessa kuntaverotulojen 
kasvuna, mutta tulijat käyttävät
runsaasti kaupungin palveluja. Tämä puolestaan näkyy yhä kriisiytyvinä 
ongelmina kaupunkilaisten
peruspalveluiden saatavuudessa ja laadussa lähtien varhaiskasvatuk-
sesta päätyen vanhusten kotihoitoon.
Kehitys on johtanut siihen, että yhä useammin Helsingistä poismuuttaa 
työssäkäyviä lapsiperheitä
hakiessaan turvallisia kouluja ja katuja mutta myös toimivia palveluja.

Helsingin talousarvio on peräti lähes 6% korkeampi kuin vuoden 2022 
talousarvio. Sen sijaan, että Helsinki
priorisoisi toimintojaan ja tehtäviään, lisätään menoihin rahaa epävar-
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massa taloustilanteessa. Talousarvion
ylitys rikkoo räikeästi strategiaan kirjatun vastuuperiaatetavoitteen 
2,51% menojen kasvusta vuodelle 2023.
Helsinki ei siten hoida talouttaan vastuullisesti vaan rikkoen sekä stra-
tegiaan kirjatut periaatteen mutta
ohittaen myös maailman ja valtion talouden näkymät.

Perussuomalaiset olisivat panostaneet talousarviossa perusasioihin ja 
säästänyt sellaisista asioista, jotka
eivät ole lakisääteisiä. Näitä ovat esimerkiksi omankielinen opetus sekä 
laittomasti maassa olevien
pitkäaikainen majoittaminen ja ilmaiset Hsl-liput. Lisäksi perussuoma-
laiset katsovat, että toimialojen sisällä
tulisi käydä läpi prosessit ja toimintatavat työn tehostamiseksi ja byrok-
ratian vähentämiseksi.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Helsinki-lisä tulee palauttaa 
1-3-vuotiaiden lasten perheille. Tämä
toimi olisi omiaan helpottamaan varhaiskasvatuksen kriisiytynyttä tilan-
netta, jossa kaupungin yksiköt
kärsivät työntekijäpulasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tulisi 
taata ryhmäkokojen säilyminen
nykyisellään, koulukirjat kaikille lapsille ja säätää pt-rahasta ja oman-
kielisestä opetuksesta.

Sosiaali- ja terveystoimialalla katsomme, että heikoimmista kaupunki-
laisista tulee pitää erityistä huolta eikä
säästötoimenpiteitä tule kohdistaa vanhus-, vammaispalveluihin ja 
omaishoitoon. Ikääntyneiden
ympärivuorokautista hoivaa ja omaishoitoa tulee vahvistaa. Palaute-
taan lisäksi laittomasti maassa olevien
palvelut takaisin lain vaatimalle minimitasolle ja palautetaan ohjeistus 
vastaamaan samaa kuin ennen
palveluiden laajentamista. Sote-toimialan ei tule tarjota omankielisiä 
palveluita eikä omia erillisiä palveluja
maahanmuuttajille, ellei laki siihen erikseen velvoita.

Pelastuslaitoksen palkkaohjelmaa jatketaan, jotta saavutetaan Keski-
uudenmaan pelastuslaitoksen
palkkataso varmistaaksemme palomiesten saatavuus. Varmistetaan 
ensihoidon palvelutason
parantaminen. Pelastuskoulun rahoitus on turvattava ja haettava tarvit-
taessa yhteistyö muiden pk-seudun
pelastuslaitosten kanssa jos valtion rahoitus ei toteudu.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 18 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
16.11.2022

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

Huoltovarmuuden ja turvallisuusympäristön muutosten vuoksi on tehtä-
vä väestönsuojien nopeutettu
korjaussuunnitelma. Lisäksi on keskeytettävä Hanasaaren ja Salmisaa-
ren voimaloiden alasajo, voimalat on
syytä pitää käynnissä käyttöiän loppuun.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin palautusehdotus. 

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 040 356 3831

pia.ojavuo(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 22.09.2022 § 180

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (talou-
sarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushan-
kinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2023 talousarvioksi ja 2023-2025 ta-
loussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkanslian talou-
sarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2023 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2023-2025 taloussuunnitelman (liite 1) sekä ta-
lousarvion perustelutekstin (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.6.2022, § 475, talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2023−2025 laatimisohjeet ja niihin sisälty-
vät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, 
investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjel-
man vuosille 2023−2032.
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Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksessa esitetään teknisinä muu-
toksina määrärahoihin Sotepe-uudistuksen myötä aiemmin sosiaali- ja 
terveystoimialan vastuulla olleet asukastalotoiminta ja Stadin Safka -
ruoka-apu henkilöstöineen sekä järjestöyhteistyön ja kaupungin avus-
tustoiminnan kaupunkiyhteinen malli, yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Li-
säksi työkykyjohtamisasiat siirtyvät työterveysliikelaitoksesta kaupun-
ginkansliaan 400 000 euroa. Sarastia-järjestelmän ylläpitomaksujen 
kattamiseksi esitetään 3 miljoonan euron määrärahasiirtoa kanslialle. 
Digitalisaatioyksiköllä on digijoryssä käsiteltyjä sitoumuksia 2,5 miljoo-
naa euroa talousarvioehdotuksessa esitettyä määrärahaa enemmän.

Keskitetyissä määrärahoissa toimielinten toimintakustannuksiin on pai-
ne palauttaa määrärahat koronavuosia edeltävälle tasolle. Lisäksi 
kansliapäällikkö esittää keskitetyn hanketoiminnan toimintakatteen 
muutosta miljoonalla eurolla. Jo käynnissä olevien sekä eri hauissa si-
sällä olevien (joihin kaupunki on jo sitoutunut päätöksillä, sopimuksilla 
tai muulla tavoin) kaupungin hankkeiden omarahoitusosuuksiin tarvi-
taan ensi vuoden osalta arviolta miljoona euroa enemmän.

Kaupungin palkanmaksuongelman selvittely jatkuu ja sen ratkaisemi-
seksi panostetaan resursseja talouspalveluliikelaitoksessa. Vuodelle 
2023 aiheutuvia kustannuksia ei voi vielä arvioida, mutta Kansliassa tu-
lee varautua näiden kustannusten kattamiseen.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi
Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115

helena.tunttunen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaosto 19.09.2022 § 35

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen (liite 1) vuodelle 2023 
ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2023−2025 (liite 1).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543
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riikka.henriksson(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 494

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen 
vuodeksi 2023 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2023-2025.

Kaupunkiympäristölautakunta ilmaisi huolensa siitä, että toimialan ta-
lousarvio sisältää tänä vuonna poikkeuksellisen monia ongelmallisia 
kohtia, eikä esitystä voi tällaisenaan tuoda osaksi ensi vuoden talous-
arviota.

Toimialan raamipäätöksessä budjetin osaksi tuodut HSL:n infrakor-
vaukset tuovat toimintamenoihin 4,4 miljoonan euron vajeen, joka to-
teutuessaan tarkoittaisi sitä, että lukuisia toimialan tehtäviä, kuten kau-
pungin siisteyttä, lumen vastaanoton kehittämistä, pyöräväylien talvi-
hoitoa tai perustavanlaatuista kaavoitus- ja suunnittelutyötä ei voida 
hoitaa asianmukaisella ja kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla. 
Lautakunta katsoo, että kaupunkiympäristön toimialan talousarviota on 
seuraavassa vaiheessa korjattava näiltä osin.

Edellä olevaan liittyen lautakunta kiinnitti erikseen huomiota kaupun-
kiympäristön toimialan työntekijöiden kuormittuneisuuteen. Lautakunta 
näki, että kokonaisuudessaan riittävällä tasolla olevat resurssit ja mah-
dollisuus tehdä työnsä hyvin vaikuttavat sekä tuloksellisuuteen että 
työhyvinvointiin myönteisesti. Lautakunta painotti sitä, että tarpeellisten 
rekrytointien viivästyttämistä ei tule käyttää säästötoimenpiteenä. Näis-
täkin syistä edellä mainittu määrärahatarve on tärkeä.

Lisäksi lautakunta korosti, että toimialan budjetin pienentäminen vuosit-
tain HSL:n infrakorvauksen verran on epätarkoituksenmukainen meka-
nismi, joka sekä vaikeuttaa toimialan perustoimintaa että luo potentiaa-
lisesti strategian kaupungin kestävää kasvua vastaan toimivan kannus-
teen, kun tuloja kasvattavien hankkeiden pääomakustannuksia leika-
taan toimintamenoista. Lisäksi ei ole toimivaa että osan liikennehank-
keista pääomakustannukset näkyvät käyttömenoissa mutta osan ei. 

Lautakunta totesi, että nyt esitelty investointitaso ei ole riittävä ja että 
investoinneissa tarpeita on niin koulu- ja päiväkotihankkeissa, pyöräilyn 
ja kävelyn määrärahoissa kuin puistojen ja liikunta-alueiden investoin-
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neissa. On myös tärkeää, että Viikin-Malmin raitiotie tuodaan osaksi 
kymmenvuotista suunnitelmaa.

Lautakunta painotti, että toimialan tulopuolen hankinnassa täytyy ar-
vioida huolella ja taloudellisen kestävyyden kannalta pitkäjänteisesti 
tontin myyntejä koskevia päätöksiä.

Lisäksi lautakunta edellytti, että Venäjän hyökkäyssotaan liittyvän 
energiakriisin vuoksi valmisteltu kokonaisuus, jossa tiivistämme ja no-
peutamme niitä toimia, jotka lisäävät kaupungin toimintojen energiate-
hokkuutta ja vähentävät energiankulutusta, on riittävän pitkälle valmis-
teltu talousarvion päätösprosessia varten. Tässä tilanteessa on erityi-
sen tärkeää löytää ne toimet, joiden avulla säästetään energiaa tuleva-
na talvena ja ne keinot, joissa tehtävät, pienetkin, investoinnit, maksa-
vat itsensä nykyisillä energian hinnoilla nopeasti takaisin. 

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Tuula Pipinen ja suunnitte-
lupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta ilmaisee huolensa siitä, 
että toimialan talousarvio sisältää tänä vuonna poikkeuksellisen monia 
ongelmallisia kohtia, eikä esitystä voi tällaisenaan tuoda osaksi ensi 
vuoden talousarviota.

Toimialan raamipäätöksessä budjetin osaksi tuodut HSL:n infrakor-
vaukset tuovat toimintamenoihin 4,4 miljoonan euron vajeen, joka to-
teutuessaan tarkoittaisi sitä, että lukuisia toimialan tehtäviä, kuten kau-
pungin siisteyttä, lumen vastaanoton kehittämistä, pyöräväylien talvi-
hoitoa tai perustavanlaatuista kaavoitus- ja suunnittelutyötä ei voida 
hoitaa asianmukaisella ja kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla. 
Lautakunta katsoo, että kaupunkiympäristön toimialan talousarviota on 
seuraavassa vaiheessa korjattava näiltä osin.

Edellä olevaan liittyen lautakunta kiinnittää erikseen huomiota kaupun-
kiympäristön toimialan työntekijöiden kuormittuneisuuteen. Lautakunta 
näkee, että kokonaisuudessaan riittävällä tasolla olevat resurssit ja 
mahdollisuus tehdä työnsä hyvin vaikuttavat sekä tuloksellisuuteen että 
työhyvinvointiin myönteisesti. Lautakunta painottaa sitä, että tarpeellis-
ten rekrytointien viivästyttämistä ei tule käyttää säästötoimenpiteenä. 
Näistäkin syistä edellä mainittu määrärahatarve on tärkeä.
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Lisäksi lautakunta korostaa, että toimialan budjetin pienentäminen vuo-
sittain HSL:n infrakorvauksen verran on epätarkoituksenmukainen me-
kanismi, joka sekä vaikeuttaa toimialan perustoimintaa että luo potenti-
aalisesti strategian kaupungin kestävää kasvua vastaan toimivan kan-
nusteen, kun tuloja kasvattavien hankkeiden pääomakustannuksia lei-
kataan toimintamenoista. Lisäksi ei ole toimivaa että osan liikenne-
hankkeista pääomakustannukset näkyvät käyttömenoissa mutta osan 
ei. 

Lautakunta toteaa, että nyt esitelty investointitaso ei ole riittävä ja että 
investoinneissa tarpeita on niin koulu- ja päiväkotihankkeissa, pyöräilyn 
ja kävelyn määrärahoissa kuin puistojen ja liikunta-alueiden investoin-
neissa. On myös tärkeää, että Viikin-Malmin raitiotie tuodaan osaksi 
kymmenvuotista suunnitelmaa.

Lautakunta painottaa, että toimialan tulopuolen hankinnassa täytyy ar-
vioida huolella ja taloudellisen kestävyyden kannalta pitkäjänteisesti 
tontin myyntejä koskevia päätöksiä.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että Venäjän hyökkäyssotaan liittyvän 
energiakriisin vuoksi valmisteltu kokonaisuus, jossa tiivistämme ja no-
peutamme niitä toimia, jotka lisäävät kaupungin toimintojen energiate-
hokkuutta ja vähentävät energiankulutusta, on riittävän pitkälle valmis-
teltu talousarvion päätösprosessia varten. Tässä tilanteessa on erityi-
sen tärkeää löytää ne toimet, joiden avulla säästetään energiaa tuleva-
na talvena ja ne keinot, joissa tehtävät, pienetkin, investoinnit, maksa-
vat itsensä nykyisillä energian hinnoilla nopeasti takaisin. 

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

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

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

leena.sutela(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 229

HEL 2022-005385 T 02 02 00
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Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan 
vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuun-
nitelmaehdotuksen perusteluineen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä 
kolme olevan kaupunginhallituksen 27.6.2022 hyväksymän vuoden 
2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunni-
telmaehdotuksen 2023-2025 laatimisohjeet.

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädän-
töön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämi-
seksi yleisestä hintatasosta aiheutuvien kustannusten kasvusta huoli-
matta.

Lautakunta toteaa, että raami ja sen ulkopuolelle tässä esityksessä jä-
tetty 14,9 miljoonan osuus eivät mahdollista kaupunkistrategian mukai-
sesti palvelujen tarjoamista eivätkä koronapandemian jälkeisen oppi-
mis- ja hyvinvointivelan purkua. Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät 
ole hyväksyttävissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että varhaiskasvatus- ja ope-
tusryhmien kokojen kasvattaminen on viimesijainen tuottavuustoimi, sil-
lä se voisi merkittävästi heikentää oppimistuloksia, oppimisympäristön 
turvallisuutta sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistu-
vien lasten ja henkilöstön hyvinvointia.

Lisäksi lautakunta vastustaa uuden sisäisen vuokramallin käyttöönot-
toa, mikäli se korottaisi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisäisiä 
tilavuokrien nettokustannuksia nykyiseen vuokramalliin verrattuna 
enemmän keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuon-
tisjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotukseen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että varhaiskasvatus- ja ope-
tusryhmien kokojen kasvattaminen on viimesijainen tuottavuustoimi, sil-
lä se voisi merkittävästi heikentää oppimistuloksia, oppimisympäristön 
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turvallisuutta sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistu-
vien lasten ja henkilöstön hyvinvointia."

Kannattaja: Veli-Pekka Dufva

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Mirita Saxbergin vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisäksi lautakunta vastustaa uuden sisäisen vuokramallin 
käyttöönottoa, mikäli se korottaisi kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
le sisäisiä tilavuokrien nettokustannuksia nykyiseen vuokramalliin ver-
rattuna enemmän keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen 
yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotukseen:

Lautakunta toteaa, että raami ja sen ulkopuolelle tässä esityksessä jä-
tetty 14,9 miljoonan osuus eivät mahdollista kaupunkistrategian mukai-
sesti palvelujen tarjoamista eivätkä koronapandemian jälkeisen oppi-
mis- ja hyvinvointivelan purkua. Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät 
ole hyväksyttävissä.

Kannattaja: Sami Säynevirta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Lisäysehdotus uudeksi 2. kappaleeksi:

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädän-
töön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämi-
seksi yleisestä hintatasosta aiheutuvien kustannusten kasvusta huoli-
matta. 

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

06.09.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 159

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raami ei mahdollista 
kaupunkistrategian täysimääräiseen toteuttamiseen tarvittavien palve-
lujen tarjoamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla energian hinnan nousu näkyy voi-
makkaammin kuin muilla peruspalveluja tuottavilla toimialoilla. Tämän-
hetkisen arvion mukaan toimialan energiakustannukset ovat ensi vuon-
na 4,9 miljoonaa euroa korkeammat kuin kuluvan vuoden talousarvios-
sa.

Jos energiakustannusten ja yleisen hintatason nousua ei huomioida 
ensi vuoden talousarviossa, tarkoittaa se merkittäviä leikkauksia toimia-
lan palveluiden laatuun ja laajuuteen. Kulttuuri, liikunta, nuorisotoiminta 
ja kirjastot kärsivät pahasti koronapandemiasta ja palveluiden nykyisen 
tason heikentäminen vaikeuttaisi koronasta palautumista merkittävästi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä toimialan käyttömenoihin 
pitääkin lisätä vähintään energiakustannusten nousun verran lisää 
määrärahoja sekä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle eräitä 
menoja.

Talousarvioehdotuksen raamissa ei myöskään ole huomioitu uusien la-
kisääteisten tehtävien kuten oppivelvollisuuslain vaatimia uusia va-
kanssien tuomaa rasitusta 0,2 miljoonaa euroa eikä nuorisoikäluokan 
määrän kasvun tuomaa kustannusta 0,2 miljoonaa euroa. Kaupunkist-
rategian toteuttamisen edellyttämiä kehittämistoimiin tarvittaisiin yh-
teensä 3,7 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Lautakunta esittää huolensa irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun 
määrä rahan pienentämisestä. Se ei vastaa toimialan tarpeita. Lisäksi 
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lautakunta katsoo, että hankintamäärärahoista miljoona euroa olisi syy-
tä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle.

Tämän lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt erilliset lau-
sunnot talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta sekä liikunta-
paikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta. Lausunnoissa on 
kriittisiä huomioita hankkeiden priorisoinnista suhteessa toimialan pal-
veluverkkotarpeisiin. Lautakunta pitää myös liikuntapaikkojen ja ulkoi-
lualueiden osoitetun määrärahan tasoa selkeästi liian alhaisena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se 
päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 talousarvioeh-
dotuksesta ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksesta liit-
teiden 1–2 mukaisesti.   

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin-
hallituksen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet (liite 3).

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esitän ehdotuksen alkuun ennen pohjatekstejä seu-
raavaa tekstiä:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raami ei mahdollista 
kaupunkistrategian täysimääräiseen toteuttamiseen tarvittavien palve-
lujen tarjoamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla energian hinnan nousu näkyy voi-
makkaammin kuin muilla peruspalveluja tuottavilla toimialoilla. Tämän-
hetkisen arvion mukaan toimialan energiakustannukset ovat ensi vuon-
na 4,9 miljoonaa euroa korkeammat kuin kuluvan vuoden talousarvios-
sa.

Jos energiakustannusten ja yleisen hintatason nousua ei huomioida 
ensi vuoden talousarviossa, tarkoittaa se merkittäviä leikkauksia toimia-
lan palveluiden laatuun ja laajuuteen. Kulttuuri, liikunta, nuorisotoiminta 
ja kirjastot kärsivät pahasti koronapandemiasta ja palveluiden nykyisen 
tason heikentäminen vaikeuttaisi koronasta palautumista merkittävästi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä toimialan käyttömenoihin 
pitääkin lisätä vähintään energiakustannusten nousun verran lisää 
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määrärahoja sekä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle eräitä 
menoja.

Talousarvioehdotuksen raamissa ei myöskään ole huomioitu uusien la-
kisääteisten tehtävien kuten oppivelvollisuuslain vaatimia uusia va-
kanssien tuomaa rasitusta 0,2 miljoonaa euroa eikä nuorisoikäluokan 
määrän kasvun tuomaa kustannusta 0,2 miljoonaa euroa. Kaupunkist-
rategian toteuttamisen edellyttämiä kehittämistoimiin tarvittaisiin yh-
teensä 3,7 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Lautakunta esittää huolensa irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun 
määrä rahan pienentämisestä. Se ei vastaa toimialan tarpeita. Lisäksi 
lautakunta katsoo, että hankintamäärärahoista miljoona euroa olisi syy-
tä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle.

Tämän lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt erilliset lau-
sunnot talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta sekä liikunta-
paikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta. Lausunnoissa on 
kriittisiä huomioita hankkeiden priorisoinnista suhteessa toimialan pal-
veluverkkotarpeisiin. Lautakunta pitää myös liikuntapaikkojen ja ulkoi-
lualueiden osoitetun määrärahan tasoa selkeästi liian alhaisena."

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 66

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös
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Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja talous-
suunnitelmaehdotuksen vuosille 2023–2025.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 08.09.2022 § 91

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2023–2025 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

08.09.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Timo Martiskainen:
Täydennän esittelijän perusteluja seuraavasti: "Staran kehitys- ja tuot-
tavuusohjelma on osa talousarviota, josta raportoidaan sekä johtokun-
nalle että hankkeen ohjausryhmälle."

Muutan liitteenä 1. olevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
sivulla 3, kuudennen kappaleen viimeisen lauseen muotoon: "Tämä 
edellyttää sitä, että töitä on mahdollisimman tasaisesti läpi vuoden."

Muutan liitteen 1. sivulla 7, kolmannen kappaleen muotoon: "Stara ot-
taa käyttöön ympäristöraportointijärjestelmän, jonka avulla seurataan 
tarkemmin jäteraportointia ympäristöraportoinnissa."

Lisään liitteen 1. kohtaan "Muut toiminnan tavoitteet" ensimmäisen 
kappaleen: "Kehitys- ja tuottavuusohjelman suunnitelman ja tavoittei-
den mukainen toteutus."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
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Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2022 § 31

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallituk-
selle esitettäväksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen liitteiden 1-2 
mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 07.09.2022 § 17

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2023 - 2025 liitteiden 5 (muutettu 
liite 1) ja 6 (muutettu liite 3) mukaisesti sekä lähettää talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle 
14.9.2022 mennessä. Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoi-
mikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen kokouksessaan 5.9.2022 
ja taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
järjestöjen vastineen talousarvioehdotukseen (liite 4).

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot
Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

tiia.kumpulainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 181

HEL 2022-005385 T 02 02 00
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Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 
2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousar-
vioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–
2025 sosiaali- ja terveyslautakunta totesi samalla seuraavaa:

Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken valtionrahoituksen las-
kelmat aiheuttavat aiempaa suurempaa tuottavuuspainetta sotepe-
palveluiden järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 
valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus uusien 
tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä täysimääräisesti katta-
maan näistä uusista tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista valtionra-
hoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön ikääntymisestä ja 
väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 
2023.

Käsittely

06.09.2022 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:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken valtionrahoituksen las-
kelmat aiheuttavat aiempaa suurempaa tuottavuuspainetta sotepe-
palveluiden järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 
valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus uusien 
tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä täysimääräisesti katta-
maan näistä uusista tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista valtionra-
hoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön ikääntymisestä ja 
väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 
2023."
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Kannattaja: jäsen Oula Silvennoinen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsingin ei tu-
le talousarviokaudella ottaa käyttöön uusia palvelumaksuja tai korottaa 
nykyisiä kustannustason muutosta enempää."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Maahanmuuttajille ei tule järjestää erillisiä omia palveluita pelkän 
maahanmuuttajastatuksen perusteella, ellei laki siihen nimenomaisesti 
erikseen velvoita. Sosiaali- ja terveystoimialan varoista ei tule kustan-
taa uskonnollisiin menoihin liittyviä tiloja. Pelastustoimen integrointia 
harkitessa tulee varmistaa, etteivät pelastustoimen toiminnot heikkene. 
Sosiaali- ja terveyspalveluita ei laajenneta muunkielisiksi. Vanhusten 
ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkoja ei tule vähentää tai vastaa-
vasti on lisättävä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Säästöjä sosi-
aali- ja terveystoimialalla tulisi etsiä purkamalla ylimääräistä byrokrati-
aa. Varat vaikeavammaisten tilapäishoitoon tulee sisällyttää budjettiin. 
Budjetissa pitäisi huomioida läpinäkyvästi maahanmuutosta aiheutu-
neet kustannukset, mihin hyväksytty kaupunkistrategia velvoittaa."

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 8
Maaret Castrén, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Mat-
ti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 5
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Kati Juva, Björn Månsson, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

30.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.09.2022 § 65

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Johtokunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettäväksi liikenneliikelai-
toksen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2023-2025 talous-
suunnitelmaesityksen. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
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Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.08.2022 § 27

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväk-
syä Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodeksi 2023 
ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024 - 2025

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
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§ 273
Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2022-012471 T 02 03 01 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 
5,36 %.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Vahvistettaessa vuoden 2023 kunnallisveroprosenttia, on huomioitava 
sote-uudistuksen vaikutus kuntien vuoden 2023 kunnallisveroprosent-
tien tasoon. Kunnat eivät voi päättää itsenäisesti vuoden 2023 kunnal-
lisveroprosenttia, vaan se muodostuu vuoden 2022 kunnallisveropro-
sentista, jota leikataan lainsäädännössä määritellyn prosenttiyksikkö-
muutoksen verran. Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -
yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään saman suuruisesti kaikilta 
Manner-Suomen kunnilta.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta an-
netun lain 55 §:n muuttamisesta annetussa laissa. Vastaavasti on sää-
detty Verotusmenettelystä annetun lain 91 b §:n muuttamisesta anne-
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tussa laissa. Säännöksen tarkoituksena on estää verotuksen kiristymi-
nen sen johdosta, että kuntien tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille 
ja valtion rahoituksen piiriin edellyttää valtion veron korotuksia.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnanvaltuuston on määrät-
tävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti 
(joka on vuonna 2022 Helsingissä 18,00 %) vähennettynä 12,64 pro-
senttiyksiköllä.

Näin ollen Helsingin kaupungin tulee vahvistaa vuoden 2023 tuloverop-
rosentiksi 5,36 %.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 741

HEL 2022-012471 T 02 03 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 
5,36 %.

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 274
Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2022-011776 T 02 03 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit 
seuraavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kun-
nanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden lais-
sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun  
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveropro-
sentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jokaisen kunnan  
on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuin- 
rakennusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosent-
ti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 laiksi kiinteistövero-
lain muuttamisesta). Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veropro-
sentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin  
myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta  
eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan mää-
rättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.
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Vuoden 2023 verotuksessa lainsäädännössä määritellyt kiinteistövero-
veroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston 
määräämä yleinen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan 
määrätä kuitenkin enintään 6,00 prosenttia

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00
 voimalaitosrakennukset ja -rakennelmat kiinteistöveroprosentti 

0,93–3,10

Kiinteistöveroveroprosenttien rajoissa ei ole muutosta vuoteen 2022.

Vuonna 2022 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2023 on arvioitu 300 milj. euroa. Vuo-
den 2022 tilitysarvio on 295 milj. euroa.

Kiinteistöverotuoton 1,7 prosentin nousu vuodelle 2023 johtuu pääosin 
kiinteistökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta nou-
susta. 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen lainsäädäntövalmistelu

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitys-
tä ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Maan hallitus on ar-
vioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, 
että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistuse-
sitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta. Näin ollen 
mahdollinen kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus siirtyy aikaisin-
taan vuodelle 2025 tai sen jälkeisiin vuosiin.

Rakennus- ja kiinteistörekisteritietojen kehittämisprojektin vaikutus kiinteistöveron verotusarvoi-
hin



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 38 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/7
16.11.2022

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 on sekä omana työnään että konsulttiselvityksin  
selvittänyt erillisprojektissa viime vuosina Verohallinnon kiinteistövero-
luettelon ja kaupungin omien rekisteritietojen vastaavuutta. Tehtyjen  
selvitysten perusteella on todettu, että eri viranomaisten ylläpitämien  
rekistereiden tiedoissa on olemassa eroavaisuuksia. Rekisteritietojen  
oikeellisuus vaikuttaa ensi vaiheessa suorimmin kiinteistöveron perus-
teena oleviin verotusarvoihin ja sitä kautta kaupungille kertyviin kiinteis-
töverotuloihin sekä kiinteistöveron oikeudenmukaisuuden paranemi-
seen verovelvollisen näkökulmasta.

Verohallinnolle on lähetetty korjattavaksi vuonna 2022 tuhansia kiinteis-
töjä koskevia eri tasoisia kiinteistötietojen päivityksiä ja ne tulevat vero-
vuoden 2023 kiinteistöverotuksen pohjaksi. Vuonna 2021 toimitettiin 
tietojen päivityksiä noin 2 000 kiinteistön osalta. Helsingissä rekisteritie-
tojen kehittämisprojektin tuoma kiinteistöverotulojen vuosittainen lisäys 
on alustavien arvioiden mukaan vuoteen 2024 mennessä noin 3–5 milj. 
euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 742

HEL 2022-011776 T 02 03 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2023 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10
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31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 275
Vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen maanhankintamäärärahojen 
ylittäminen

HEL 2022-010022 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan 
ylittämään vuoden 2022 talousarvion kohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja 
kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset se-
kä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset yhteensä 5 300 000 eu-
rolla.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin maanhankintaan ja täydennysrakentamiskorvauksiin käytet-
tävissä olevat määrärahat vuonna 2022 ovat, edellisenä vuonna käyt-
tämättä jääneiden määrärahojen perusteella alkuvuonna myönnetty yli-
tysoikeus huomioiden, noin 22,9 milj. euroa. Kaupunki on hankkinut 
kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia kaupoilla, maanvaihtoina ja maankäyttö-
korvauksina vuoden 2022 aikana tähän mennessä yhteensä noin 19,0 
milj. eurolla ja määrärahoja on käytettävissä yhteensä noin 3,9 milj. eu-
roa. 

Kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen kahdesta vaihtokaupasta 
valtion (ELY) ja Vantaan kaupungin kanssa. Välirahattomissa vaihdois-
sa kaupunki luovuttaa ulkokuntien alueita vastineena Helsingissä sijait-
seviin alueisiin. Vaihtoarvot ovat yhteensä noin 3,2 milj. euroa. Valtion 
kanssa tehtävässä vaihdossa kaupunki luovuttaa luonnonsuojelualueita 
ja saa pientalokiinteistön Marjaniemestä. Vantaan kaupungin kanssa 
tehtävässä vaihdossa kaupunki luovuttaa raakamaita Vantaan Länsi-
salmesta ja saa kaupungin maanomistusta eheyttäviä raakamaita Ös-
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tersundomin Salmenkalliosta, eli ns. Länsisalmen kiilan alueelta. Vaih-
dot tuodaan päätöksentekoon siten, että ne toteutuvat tämän vuoden 
aikana.

Edellä mainittujen neuvoteltujen maanvaihtojen lisäksi kaupungin tulee 
suorittaa vuonna 2022 täydennysrakentamiskorvauksia Helsingin kau-
pungin asunnot Oy:lle (HEKA). Korvauksiin oikeutettuja hankkeita on 
11 ja niissä on kyse yhteensä noin 6,0 milj. euron korvauksista, jotka 
mahdollistavat noin 28 000 k-m²:n asuntorakentamisen (noin 400 asun-
toa).

Loppuvuodelle toteuttavaksi suunniteltuihin edellä kuvattuihin maan-
vaihtoihin ja täydennysrakentamiskorvauksiin tarvitaan yhteensä noin 
9,2 milj. euroa, joista talousarviossa varattujen määrärahojen ja jo al-
kuvuodesta myönnettyjen ylitysoikeuksien jälkeen puuttuu noin 5,3 milj. 
euroa.

Maanvaihdot ja maankäyttösopimukset

Kaupunki on tänä vuonna tehnyt tai päättänyt tehdä viisi maanvaihtoa 
Haagassa, Kaarelassa, Laaksossa, Laajasalossa ja Vuosaaressa. Nii-
den hankintaosuus on yhteensä noin 1,4 milj. euroa. 

Neljässä jo toteutuneessa maankäyttösopimuksessa maanomistaja on 
maksanut maankäyttökorvausta maana. Hankinnat sijaitsevat Jollak-
sessa, Katajanokalla ja Konalassa. Näiden maana maksettujen maan-
käyttökorvausten yhteisarvo on noin 0,8 milj. euroa.

Edellä mainittujen jo toteutettujen maanvaihtojen ja maankäyttökor-
vausten sekä tälle vuodelle Vantaan ja valtion kanssa toteutuvaksi 
neuvoteltujen noin 3,2 milj. euron kiinteistöjärjestelyiden maanhankin-
tamäärärahoihin kohdistuva yhteissumma tulee olemaan vuonna 2022 
yhteensä noin 5,4 milj. euroa, josta siis 2,2 milj. euroa on jo toteutunut 
ja sisältyy tähän mennessä käytettyihin noin 19,0 milj. euroon.

Ylitysoikeuden tarpeesta

Maanhankintaan ja täydennysrakentamiseen varatut määrärahat ovat 
vuodelle 2022 suunniteltuihin hankintoihin riittävällä tasolla, mikäli to-
teutusajallisesti vaikeasti arvioitavia maanvaihtojen ja maankäyttöso-
pimuskorvausten osuutta ei huomioida.

Kirjanpitokäytännön mukaan kiinteistön hankkiminen vaihtamalla, 
maankäyttökorvauksen muodossa ja lahjan tai perinnön kautta vaati 
maanhankintamäärärahaa, vaikkei hankinta aiheuta kaupungille meno-
ja. Maanvaihtojen, erillisten ennakoimattomien hankkeiden vaatimien 
(kiireellisten) maanhankintojen sekä maankäyttösopimusten maana 
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saatavien maankäyttökorvausten ja niihin liittyvien kiinteistöjärjestelyjen 
vaatimia määrärahoja ei ole nähty tarkoituksenmukaiseksi varata talou-
sarvioon, koska näiden määrät vaihtelevat vuositasolla suuresti ja nii-
den ajalliseen toteutumiseen liittyy epävarmuutta muun muassa ase-
makaavojen lainvoimaistumisiin liittyen. Näiden määrärahatarpeiden 
osalta on käytäntönä ollut, että niihin on ollut mahdollista tapauskohtai-
sesti hakea ylitysoikeuksia. 

Kirjanpito- ja verotusteknisten epäselvyyksien välttämiseksi kaupunki 
on siirtymässä käytäntöön, jossa maankäyttökorvaus jatkossa makse-
taan täysimääräisenä ja kaupunki ostaa maana maksettavan korvauk-
sen erillisellä kauppakirjalla. Myös maanvaihtojen osalta ollaan siirty-
mässä käytäntöön, jossa vaihdot toteutetaan kahtena erillisenä kaup-
pana - kaupungin ostona ja myyntinä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 743

HEL 2022-010022 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päätti oikeuttaa 
kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion 
kohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennus-
korvaukset yhteensä 5 300 000 eurolla.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
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Lisätiedot
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi
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§ 276
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 
palvelustrategian 2023–2025. 

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Mikko Paunion kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali-, terveys- ja pelas-
tuspalvelustrategian 2023-2025 seuraavin muutoksin: muunkielisiä so-
siaali- ja terveyspalveluja ei lisätä, poistetaan liitteen 1 sivulta 22 lause 
"Kehitämme myös muunkielisiä palvelujamme", maahanmuuttajille ei 
järjestetä erillisiä omia palveluita pelkän maahanmuuttajastatuksen pe-
rusteella, ellei laki siihen nimenomaisesti erikseen velvoita, poistetaan 
liitteen 1 sivulta 5 lause "Helsingin väestö on yhä monimuotoisempaa, 
ja kielellinen kirjo kasvaa, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa", ei 
kustanneta uskonnollisiin menoihin liittyviä tiloja, digipalveluiden tarjon-
taa harkittaessa arvioidaan kriittisesti se, keille digipalvelu soveltuu, ei 
luoda tarpeettomasti HUS:n tarjonnan kanssa rinnakkaisia erikoissai-
raanhoidon palveluja, panostetaan palvelusetelijärjestelmän toimivuu-
teen ja suositaan palvelusetelijärjestelmää silloin jos palvelu hankitaan 
yksityissektorilta, ja korostetaan sitä, että pelastustoimella on jatkossa-
kin oltava oma erillinen palvelutasopäätöksensä eikä pelastustoimen 
integraatio sote-sektoriin saa merkitä pelastustoimen toimintojen heik-
kenemistä tai lisätä pelastustoimen byrokratiaa. Yhdenvertaisuus-
sanan käyttö palvelustrategiassa ei avaa sitä, mitä sanalla kulloinkin 
tarkoitetaan. Kaikki asukkaat eivät tarvitse kaikkia palveluita, esimer-
kiksi vanhukset ja vammaiset tarvitsevat erilaista hoivaa verrattuna ter-
veisiin työikäisiin. Silloin jos taas palveluita tarvitaan, niiden pitäisi to-
teutua kaikille tarvitseville. Tästä syystä liitteen 1 sivulta 7 poistetaan 
epäselvinä lauseet "Palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille 
asukkaille. Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että palvelut toteutettaisiin 
kaikille samalla tavalla".

Muunkieliset palvelut lisäävät segregaatiota eivätkä edistä kielitaidon 
paranemista, mikä on yhteiskuntaan integroitumisen ehdoton edellytys. 
Muunkielisten palveluiden tarjontaa ei voida myöskään pitää vallitse-
vassa taloustilanteessa perusteltuna. Valtio korvaa tulkkipalveluja, jo-
ten Helsingin ei kannata kantaa sellaisia kustannuksia, jotka kuuluvat 
valtion maksettaviksi. 
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2 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Laura Korpisen vastaehdotus

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati 
Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, 
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salmi-
nen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, 
Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, 
Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Elina 
Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko 
Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Tyhjä: 1
Wille Rydman

Poissa: 6
Harry Harkimo, Pia Kopra, Tom Packalén, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504
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sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali-, terveys ja pelastustoimalan palvelustrategia 2023-2025

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus

Valtakunnallisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistuksen kes-
keiset toiminnalliset ja lainsäädännölliset muutokset koskevat myös 
Helsinkiä. Merkittävimmät muutokset ovat valtion tavoite- ja talousoh-
jaus sekä järjestämisen vahvistaminen. Uusi lainsäädäntö ja uudistu-
van rahoitusmallin myötä tiukkeneva määrärahakehys yhdistettynä 
kasvavaan palvelutarpeeseen edellyttävät vahvaa strategista suunnitte-
lua ja johtamista. Helsingin kaupungilla on ensisijainen vastuu lakisää-
teisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. 
Muutokset asettavat paineita järjestäjäroolin selkiyttämiselle ja vahvis-
tamiselle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen edellyttää hyvää kokonai-
suuden hallintaa: tiedolla johtamista, kustannusten hallintaa, palvelu-
tarpeen kehittymisen ennakointia ja ennaltaehkäisyä, palvelujen riittä-
vyyden, henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamista, syste-
maattisesti suunniteltua tuotantorakennetta, palvelutuotannon ohjausta 
ja hyödyntämistä sekä valvontaa ja palvelujen yhteensovittamista.

Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia (laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §) on laadittu talouden ja toi-
minnan suunnittelua sekä johtamista varten. Laki määrittelee palvelust-
rategian sisältöä. Pelastustoimea ohjaa sen rinnalla pelastustoimen 
palvelutasopäätös (laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §).

Uusi lakisääteinen palvelustrategia on palvelujen järjestäjän strategia, 
jossa päätetään sen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja tervey-
denhuollon pitkän aikavälin tavoitteet sekä tavoitteet palvelujen toteut-
tamiselle. Tavoitteissa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet, paikalli-
set olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.
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Ensimmäinen palvelustrategiakausi Helsingissä on vajaan valtuusto-
kauden mittainen ja luonteeltaan lyhyen aikavälin muutosstrategia, jon-
ka avulla otetaan haltuun uudistuksen keskeisiä muutoksia.

Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteutumista. Kaupunkistra-
tegian tavoitteita on täsmennetty ja täydennetty palvelustrategiassa 
toimialan yhteisillä tavoitteilla, keinoilla ja lupauksilla Helsingin asukkail-
le. Palvelustrategian lähtökohtana on, että Helsinki vastaa jatkossa en-
tistä paremmin asukkaidensa palvelutarpeeseen. 

Palvelustrategian toteutumista seurataan vuosittaisissa sosiaali- ja ter-
veysministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa. Lisäksi jatkossa val-
takunnalliset strategiset nelivuotistavoitteet määrittävät järjestäjän pal-
velustrategisia linjauksia.

Palvelustrategian valmistelu

Palvelustrategian valmistelu käynnistyi vuonna 2020 osana sote-
uudistukseen valmistautumista. Tavoitteena oli, että Helsinki ottaa en-
tistä vahvemman järjestäjäroolin ja kirkastaa järjestäjän strategian sekä 
tavoitteet.

Palvelustrategian valmistelun ohjausryhmänä on toiminut sosiaali- ja 
terveystoimialan ylin johto, ja valmistelua on koordinoinut tehtävään 
nimetty koordinaatioryhmä.

Vuoden 2021 aikana kartoitettiin järjestämisen nykytilaa asiantuntijoi-
den yhteistyötapaamisissa ja heidän haastatteluillaan. Kartoituksen tu-
loksia verrattiin sote-uudistuksen lakiehdotuksiin. Lakien hyväksymisen 
jälkeen järjestettiin työpajat, joihin osallistui yhteensä noin 200 sosiaali- 
ja terveystoimen asiantuntijaa, päällikköä ja johtajaa. Työpajoissa pal-
velujen järjestämisen kehittämistarpeet konkretisoituivat ja yhteinen 
tahtotila tulevaisuuden palveluista kirkastui.

Palvelustrategialuonnos ottaa huomioon kesällä 2022 toteutetut asu-
kas- ja henkilöstökyselyt. Palvelustrategian luonnosta esiteltiin henki-
löstöjärjestöjen järjestöneuvottelukunnassa ja henkilöstötoimikunnassa. 
Vammais-, vanhus- ja nuorisoneuvoston jäsenille annettiin mahdolli-
suus kommentoida palvelustrategiaan luonnosteltuja lupauksia, tavoit-
teita ja keinoja.

Palvelustrategian valmistelua, rakennetta ja sisältöteemoja on esitelty 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostossa 
sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä pelastuslautakunnalle järjestettiin 
yhteinen iltakoulu palvelustrategian temaattisista kokonaisuuksista. 
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Kaupunginvaltuutetuilla oli mahdollisuus ottaa osaa valmisteluun esit-
tämällä kaupunginvaltuuston palvelustrategiaseminaarissa näkemyksiä 
uuden toimialan tavoitteista ja palveluista.

Helsingin kaupunki kuuli järjestöjä sote-uudistuksen järjestöyhteistyön 
valmistelussa muun muassa verkkokyselyllä, jonka vastauksia on hyö-
dynnetty palvelustrategiatyössä. Valmistelun aikana kuultiin myös jär-
jestöjen sote-muutostuen asiantuntijoita.

Palvelustrategiaa on muokattu keskustelujen, kyselyjen tulosten, lau-
suntojen ja palautteen perusteella, minkä lisäksi palvelustrategiaa on 
työstetty yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuslaitoksen 
asiantuntijoiden kanssa.

Osallistuvassa työskentelyssä syntynyttä materiaalia käytetään jatkos-
sa myös toiminnan suunnittelussa. Strategiakauden aikana varmiste-
taan, että palveluntuottajilla, järjestöillä ja henkilöstöllä on mahdollisuus 
osallistua toimenpiteiden konkreettiseen suunnitteluun.

Ensimmäisen palvelustrategian valmistelussa on osallistuvan valmiste-
lun lisäksi huomioitu tiedossa oleva valtakunnallisen sote-uudistuksen 
yleinen tavoiteohjaus, uudistunut lainsäädäntö, Helsingin kaupunkistra-
tegian tavoitteet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palveluille sekä 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa tunnistetut strategiset kehittä-
mistarpeet.

Palvelustrategian rakenne ja sisältö

Palvelustrategia tähtää siihen, että asukkaat saavat nopeasti, sujuvasti 
ja yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja. Strategian sisältö etenee 
johtamista ja henkilöstöä koskevista tavoitteista kohti palvelujen saata-
vuudelle asetettuja tavoitteita.

Johtamisella varmistetaan, että asukkaat saavat tarvitsemansa palve-
lut. Palvelun onnistuminen edellyttää hyvinvoivaa ja tehtävänsä osaa-
vaa henkilöstöä. Kustannusvaikuttavuuden lisäämisellä, palvelujen yh-
teensovittamisella ja tuottajien hyödyntämisellä sekä ohjauksella turva-
taan osaltaan sekä palvelujen laatu että palvelujen saatavuus.

Palvelustrategian tavoitteet ja keinot linjaavat päätöksentekoa ja kehit-
tämistyötä yhdessä Helsingin kaupunkistrategian kanssa.

Toteuttaminen ja seuranta

Palvelustrategian onnistumisen ja vaikuttavuuden varmistamiseksi seu-
raamme tavoitteiden toteutumista. Järjestelmällisellä seurannalla ja ar-
vioinnilla voidaan tarvittaessa tarkentaa toimenpiteitä varmistamaan 
palvelustrategian tavoitteiden toteutuminen.
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Palvelustrategian toteutumista seurataan kaupunkistrategian tavoittei-
den ja talouden ja toiminnan seurannan prosessien mukaisesti. Palve-
lustrategiaa toteutetaan osana toimialan päivittäistä työtä.

Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan myös vuosittaisissa 
neuvotteluissa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa osana järjestä-
misvastuun toteutumisen seurantaa ja arviointia.

Palvelustrategiasta laaditaan tiivistetty esitysversio ja viestintämateriaa-
lia asukas- ja henkilöstöviestintään.

Päätöksenteko palvelustrategian hyväksymisessä

Palvelustrategiasta on tarkoitus päättää samassa aikataulussa kuin 
vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Palve-
lustrategia liitetään hyväksymisen jälkeen vuoden 2023 talousarvion ja 
taloussuunnitelman 2023–2025 liitteeksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosiaali-, terveys ja pelastustoimalan palvelustrategia 2023-2025

Oheismateriaali

1 Asukas- ja henkilöstökyselyjen yhteenveto
2 Vammaisneuvoston lausunto palvelustrategialuonnoksesta
3 Vanhusneuvoston lausunto palvelustrategialuonnoksesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 751

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 
palvelustrategian 2023–2025. 

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 muutokset:

Poistetaan sivulta 5 "Helsingin väestö on yhä monimuotoisempaa, ja 
kielellinen kirjo kasvaa, mikä on
huomioitava palvelutarjonnassa."

Poistetaan sivulta 7 "Palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille 
asukkaille. Yhdenvertaisuus ei
tarkoita sitä, että palvelut toteutettaisiin kaikille samalla tavalla."

Lisätään sivulle 7 "Helsinki pyrkii segregaation ehkäisemiseksi tuotta-
maan kaikille helsinkiläisille samoja
palveluja ellei laki erikseen määrää palvelun järjestämisestä"

Poistetaan sivulta 22 "Kehitämme myös muunkielisiä palvelujamme."

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, Palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus-
jaosto 19.09.2022 § 36

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti 
esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 
palvelustrategialuonnoksen (liite 1) vuosille 2023-2025. 

Käsittely

19.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen (liite 1) vuosille 2023-
2025 seuraavin muutoksin:

Strategian lähtökohta ja valmistelu -kappale

s. 2: Sote-uudistuksen tavoitteet -laatikkoon lisätään uudeksi ensim-
mäiseksi kohdaksi: ”kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja”

Visio -kappale

s. 9: Visio muutetaan muotoon: ”Luomme helsinkiläisille hyvinvointia, 
terveyttä ja turvallisuutta yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella”

s. 9: Muutetaan kappale

”Helsinki turvaa jatkossakin palvelujen saatavuuden monituottajamallia 
hyödyntäen. Palvelutuotanto koostuu toimialan omasta palvelutuotan-
nosta sekä yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tuotta-
mista osto- ja palvelusetelipalveluista. Ulkoisten palveluntuottajien 
osaaminen on tärkeässä roolissa asukkaiden palvelukokonaisuuksia 
suunniteltaessa ja kehitettäessä.” 

muotoon: ”Helsinki turvaa jatkossakin palvelujen saatavuuden moni-
tuottajamallia hyödyntäen. Palvelutuotanto koostuu keskeisiltä osin 
toimialan omasta palvelutuotannosta, jonka lisäksi hyödynnetään yksi-
tyisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tuottamia osto- ja pal-
velusetelipalveluita. Ulkoisten palveluntuottajien osaamista voidaan 
käyttää apuna myös asukkaiden palvelukokonaisuuksia suunniteltaes-
sa ja kehitettäessä.

s. 9: korvataan viimeisen virkkeen ilmaus Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri ilmaisulla HUS-yhtymä

s. 11: muutetaan laatikon toinen kohta kuulumaan: ”Saumattomilla ja 
yhteen sovitetuilla palveluilla, panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä yh-
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teistyöllä eri toimijoiden välillä varmistamme nykyistä vaikuttavammat 
palvelut.”

s. 11: muutetaan laatikon neljäs kohta kuulumaan: ”Palvelut ovat laa-
dukkaita, turvallisia ja yhdenmukaisia ja ne edistävät yhdenvertaisuutta 
riippumatta palvelujen tuottajista.”

Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet 2023– 
2025 -kappale

s. 14: Muutetaan ”Järjestämisen johtaminen” väliotsikon jälkeisen lis-
tauksen toinen kohta: ”Siirrämme painopistettä oman tuotannon johta-
misesta kohti kokonaisvaltaista, sektorirajat ylittävää järjestämisen joh-
tamista. Korostamme asiakasprosessien johtamista, sopimusten joh-
tamista sekä tavoitteellisen yhteistyön rakentamista ja yhteisjohtamista 
eri toimijoiden välillä.”

Muotoon: ”Vahvistamme sekä oman tuotannon johtamista että koko-
naisvaltaista, sektorirajat ylittävää järjestämisen johtamista. Oman tuo-
tannon johtamisessa korostamme hyvää henkilöstöjohtamista sekä 
palveluiden laadun ja kustannusvaikuttavuuden kehittämistä, järjestä-
misen johtamisessa taas asiakasprosessien johtamista, sopimusten 
johtamista sekä tavoitteellisen yhteistyön rakentamista ja yhteisjohta-
mista eri toimijoiden välillä.”

s. 15: Muutetaan ” Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen” vä-
liotsikon jälkeisen listauksen neljäs kohta ”Henkilöstömme osallistuu 
palvelujen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen asukkai-
den palveluketjujen parantamiseksi.”

Muotoon: ”Varmistamme, että käytössä on riittävät toimintamallit ja ra-
kenteet, joilla koko henkilöstö voi osallistua palveluiden ja eri toimijoi-
den välisen yhteistyön kehittämiseen asukkaiden palveluketjujen pa-
rantamiseksi.”

s. 17: Lisätään ”Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä” väliot-
sikon jälkeiseen listaukseen uudeksi kohdaksi: ”Varmistamme yhdessä 
muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa sujuvan jatkohoidon 
potilasturvallisuuden ja sairaalapäivystysten toiminnan turvaamiseksi.”

s. 17: Muutetaan ”Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
välinen yhteistyö ja integraatio” väliotsikon jälkeisen listauksen toinen 
kohta kuulumaan: ”Kartoitamme yhteistyössä palvelumuodot ja proses-
sit, joissa voimme tiivistää yhteistyötä sekä luoda uusia toimintamalleja 
palvelujen järjestämiseen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuu-
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den edistämiseen. Parannamme kotiin vietävää päivystyksellistä akuut-
titilanteiden hoitoa.”

s. 18: muutetaan virke: ”Tämä edellyttää oman ja hankitun palvelutuo-
tannon kustannusten ja vaikuttavuuden vertailukelpoisuuden ja läpinä-
kyvyyden parantamista” muotoon: ”Tämä edellyttää oman ja hankitun 
palvelutuotannon kustannusten ja vaikuttavuuden vertailukelpoisuuden 
ja läpinäkyvyyden parantamista sekä tämän vertailutiedon hyödyntä-
mistä myös oman palvelutuotannon kehittämisessä.”

s. 19: Lisätään ”Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikutta-
vuus” väliotsikon jälkeisissä listauksissa olevan kohdan ”Lisäämme st-
rategista henkilöstösuunnittelua osana toiminnan ja talouden johtamis-
ta.” perään virke: ”Erityisesti siirretään parhaita käytäntöjä toimipistei-
den välillä.”

s. 22: Lisätään väliotsikon ”Saatavuus ja saavutettavuus” jälkeen ole-
vaan laatikkoon uusi virke: ”Turvaamme yhdenvertaiset ja laadukkaat 
suomen- ja ruotsinkieliset palvelut. Kiinnitämme erityistä huomiota 
ruotsinkielisten palveluiden toimivuuteen.”

s. 22: Muutetaan virke: ” Turvaamme riittävät ja yhdenvertaiset ruotsin-
kieliset palvelut muun muassa kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten 
palveluketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tie-
donkeruuseen.” muotoon ”Turvaamme riittävät ja yhdenvertaiset suo-
men- ja ruotsinkieliset palvelut muun muassa kiinnittämällä huomiota 
myös ruotsinkielisten palveluketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kieli-
taitovaatimuksiin, tiedottamiseen ja tiedonkeruuseen.”

s. 22: Lisätään sivulle virke: ”Helsinki panostaa vammaisten ja ikäih-
misten laadukkaisiin ja turvallisiin palveluihin ja huomioi omaishoidon 
yhtenä hoitomuotona.”

s. 22: Muutetaan virke ”Helsinki pyrkii strategiakaudella pitämään edel-
leen terveyskeskuskäynnit maksuttomina.” Muotoon: ”Helsingin tavoit-
teena on että strategiakaudella terveyskeskuskäynnit pysyvät edelleen 
maksuttomina.”

s. 23: Muutetaan virke: ”Vahvistamme peruspalvelujen saatavuutta 
hyödyntämällä monituottajuutta ja yhteistyötä.” muotoon: ” Vahvistam-
me peruspalvelujen saatavuutta myös hyödyntämällä monituottajuutta 
ja yhteistyötä.”

s.23: Lisätään ”Peruspalvelujen saatavuus paranee” tavoitteen alla lis-
tattuihin keinoihin uusi kohta: ”Peruspalveluiden saatavuutta paranne-
taan lisäämällä henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Henkilöstön pysyvyy-
dellä parannetaan myös hoidon jatkuvuutta. Otetaan henkilöstö mu-
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kaan parantamaan palveluiden saatavuutta ja lisätään yksiköiden pää-
tösvaltaa kehittää omaa toimintaansa. Vetovoimaisten työyhteisöjen ja 
hyvin toimivien palvelujen käytäntöjä levitetään muihin yksiköihin.”

s.23: Lisätään ”Peruspalvelujen saatavuus paranee” tavoitteen alla lis-
tattuihin keinoihin uusi kohta: ”Lisäämme ehkäisevää ja ennakoivaa 
työtä sekä teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryh-
mien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.”

s. 24: Lisätään ”Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 
toiminnot ovat osa kaikkia palveluja.” tavoitteen alla listattuihin keinoi-
hin uusi kohta: ”Teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidos-
ryhmien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.”

Lisäksi jaosto toteaa, että koontitaulukot sivuilla 26 - 30 tulee päivittää 
niin, että ne huomioivat edellä päätetyt muutokset. 

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Jaosto hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Liitteen 1 muutokset:

Poistetaan sivulta 5 "Helsingin väestö on yhä monimuotoisempaa, ja 
kielellinen kirjo kasvaa, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa."

Poistetaan sivulta 7 "Palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille 
asukkaille. Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että palvelut toteutettaisiin 
kaikille samalla tavalla."

Lisätään sivulle 7 "Helsinki pyrkii segregaation ehkäisemiseksi tuotta-
maan kaikille helsinkiläisille samoja palveluja ellei laki erikseen määrää 
palvelun järjestämisestä"

Poistetaan sivulta 22 "Kehitämme myös muunkielisiä palvelujamme."

Helsingin ei tule edistää segregaatiota järjestämällä Helsinkiin tuleville 
vieraskielisille omankielisiä palveluja tai ylipäänsä erillisiä maahan-
muuttajien palveluja silloin kun niitä ei lakisääteisesti edellytetä. Yhteis-
kuntaan integroitumisen ehdoton edellytys on kielitaito. Kielitaidon osal-
ta on jo tutkitusti suuria puutteita useiden maassaolovuosien jälkeen ja 
ongelmaa pahennetaan lisäämällä omankielisiä palveluja jos henkilöi-
den ei tarvitse suomen kieltä opetella. Valtio lisäksi korvaa tulkkipalve-
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luja, joten Helsingin ei kannata kantaa sellaisia kustannuksia, jotka 
kuuluvat valtion kautta maksettavaksi. 

Vallitsevassa taloustilanteessa ei voida pitää perusteltuna, että Helsinki 
priorisoi omankielisiä palveluja peräti strategiatasolla.

Mari Rantasen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Mari Rantanen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:
Helsingin ei tule edistää segregaatiota järjestämällä Helsinkiin tuleville 
vieraskielisille omankielisiä palveluja tai ylipäänsä erillisiä maahan-
muuttajien palveluja silloin kun niitä ei lakisääteisesti edellytetä. Yhteis-
kuntaan integroitumisen ehdoton edellytys on kielitaito. Kielitaidon osal-
ta on jo tutkitusti suuria puutteita useiden maassaolovuosien jälkeen ja 
ongelmaa pahennetaan lisäämällä omankielisiä palveluja jos henkilöi-
den ei tarvitse suomen kieltä opetella. Valtio lisäksi korvaa tulkkipalve-
luja, joten Helsingin ei kannata kantaa sellaisia kustannuksia, jotka 
kuuluvat valtion kautta maksettavaksi. 

Vallitsevassa taloustilanteessa ei voida pitää perusteltuna, että Helsinki 
priorisoi omankielisiä palveluja peräti strategiatasolla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 180

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen vuo-
sille 2023–2025.

Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelust-
rategialuonnoksen vuosille 2023–2025 sosiaali- ja terveyslautakunta to-
tesi samalla seuraavaa:
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Samalla lautakunta katsoo, että:

Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittä-
vyys. Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista val-
tionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Laadukkaiden sotepe-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisin 
haaste on riittävä henkilöstön saatavuus. Siksi toimet, joilla tähän vas-
tataan ovat ensisijaisen tärkeitä myös sotepe-uudistuksen toimeenpa-
non näkökulmasta. Tässä keskeistä on koko toimialan johtamisen ohel-
la kiinnitettävä huomiota toimintayksiköiden johtamisen, organisaation 
ja työn organisoinnin kehittämiseen. Hyväksi on käytettävä myös eri 
toiminnoissa kehitettyjä parhaaksi osoittautuneiden käytäntöjen siirtä-
miseen yleiseen käyttöön.

Ensihoitoa koskevissa tavoitteissa tulee huomioida HUSin rooli ensi-
hoidon järjestämisvastuullisena toimijana Uudellamaalla ja HUSin 
kanssa tehtävän yhteistyön välttämättömyys.

Palvelutarjonnassa on tärkeätä huomioida eri tyyppisiä palveluita käyt-
tävät asiakkaat kuten digipalveluita käyttävät, matalan kynnyksen pal-
veluita käyttävät ja myös vahvempia laitosmuotoisia tukipalveluita käyt-
tävät ja pidempiä osastojaksoja tarvitsevat asukkaat.

Samalla lautakunta katsoo, että palvelustrategiassa tulee näkyä vah-
vemmin palveluiden saatavuuden varmistaminen molemmilla kansallis-
kielillä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten palveluketju-
jen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tiedonkeruu-
seen.

Helsinki pyrkii strategiakaudella pitämään edelleen terveyskeskus-
käynnit maksuttomina.

Käsittely

06.09.2022 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:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että:
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Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittä-
vyys. Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista val-
tionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Laadukkaiden sotepe-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisin 
haaste on riittävä henkilöstön saatavuus. Siksi toimet, joilla tähän vas-
tataan ovat ensisijaisen tärkeitä myös sotepe-uudistuksen toimeenpa-
non näkökulmasta. Tässä keskeistä on koko toimialan johtamisen ohel-
la kiinnitettävä huomiota toimintayksiköiden johtamisen, organisaation 
ja työn organisoinnin kehittämiseen. Hyväksi on käytettävä myös eri 
toiminnoissa kehitettyjä parhaaksi osoittautuneiden käytäntöjen siirtä-
miseen yleiseen käyttöön.

Ensihoitoa koskevissa tavoitteissa tulee huomioida HUSin rooli ensi-
hoidon järjestämisvastuullisena toimijana Uudellamaalla ja HUSin 
kanssa tehtävän yhteistyön välttämättömyys.

Palvelutarjonnassa on tärkeätä huomioida eri tyyppisiä palveluita käyt-
tävät asiakkaat kuten digipalveluita käyttävät, matalan kynnyksen pal-
veluita käyttävät ja myös vahvempia laitosmuotoisia tukipalveluita käyt-
tävät ja pidempiä osastojaksoja tarvitsevat asukkaat."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että palvelustrategiassa tulee näkyä vah-
vemmin palveluiden saatavuuden varmistaminen molemmilla kansallis-
kielillä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten palveluketju-
jen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tiedonkeruu-
seen."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Edelleen lautakunta katsoo, että:
Sosiaali- ja terveyspalveluja ei laajenneta muunkielisiksi.
Omaishoito on pidettävä yhtenä hoitomuotona palveluvalikossa. 
Digipalveluiden tarjontaa harkittaessa on kriittisesti arvioitava se, keille 
digipalvelu soveltuu, eikä esimerkiksi kotihoitoa voi kategorisesti korva-
ta digiyhteyksin. Yhdenvertaisuus-sanan sijasta tulisi avata se, mitä 
kussakin tapauksessa asialla tarkoitetaan, ja korvata sanalla tasa-arvo, 
kun sitä tarkoitetaan. Pelastustoimella on jatkossakin oltava oma erilli-
nen palvelutasopäätöksensä."
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Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Vastaehdotus 4:
Jäsen Kati Juva: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsinki pyrkii stra-
tegiakaudella pitämään edelleen terveyskeskuskäynnit maksuttomina."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsingin ei tu-
le strategiakaudella ottaa käyttöön terveyskeskus- ja laboratoriomaksu-
ja."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Daniel Sazonovin ensimmäisen vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Daniel Sazonov)

Jaa-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Ei-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin toisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
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Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Kati Juva)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 9
Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silven-
noinen

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus voitti jäsen Pentti Arajärven vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 4. 

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati 
Juvan vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

30.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, Talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 277
Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

HEL 2022-011138 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosil-
le 2022–2025. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tar-
kastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollisen 
sijoittumisen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtuusto-
kauden kuluessa. (Eeva Kärkkäinen)

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Mikko Paunion kannat-
tamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uuteen valmiste-
luun seuraavin perustein: 

Heikentyvässä taloustilanteessa tarvitaan enemmän konkretiaa ja kes-
kittymistä pääasioihin, jotta hyvinvointisuunnitelma olisi oikeasti merki-
tyksellinen. 

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen palautusehdotus

Jaa-äänet: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Lau-
ra Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura 
Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva 
Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
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Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina 
Suomalainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka 
Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 5
Harry Harkimo, Tom Packalén, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Hylkäysehdotus

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti, että ehdotus hylätään seuraavin pe-
rustein: 

Heikentyvässä taloustilanteessa tarvitaan enemmän konkretiaa ja kes-
kittymistä pääasioihin, jotta hyvinvointisuunnitelma olisi oikeasti merki-
tyksellinen ja täyttäisi tehtävänsä. 

Valtuutettu Laura Korpisen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se 
raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Toivomusponsi

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ehdotti valtuutettu Hilkka Ahteen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tar-
kastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollisen 
sijoittumisen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtuusto-
kauden kuluessa.
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4 äänestys

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Eeva Kärkkäisen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina Kaup-
pila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Mak-
konen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Pel-
tokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-
Lerner, Minna Salminen, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Tho-
mas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen, Wille Rydman

Tyhjä: 23
Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyt-
tinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Sini Korpinen, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, 
Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Poissa: 6
Harry Harkimo, Tom Packalén, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eeva Kärkkäisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
2 Liite: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan Helsingissä tulee jo-
kaisen iästä ja terveydentilasta riippumatta voida elää hyvää, turvallista 
ja omanlaistansa elämää. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus toteuttaa it-
seään ja luoda mahdollisuuksia hyvinvointinsa lisäämiseen. Yhdenver-
taisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja osallisuuden kokemukset ovat 
edellytys hyvälle elämälle. Helsinkiläisillä on mahdollisuus elää turvalli-
sesti viihtyisässä ja kauniissa kaupunkitilassa positiivisesti omaleimai-
sissa kaupunginosissa.

Hyvinvointisuunnitelma osaltaan toimeenpanee kaupunkistrategiaa ja 
tähtää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Hyvinvointisuunni-
telman avulla ohjataan, toteutetaan ja kehitetään helsinkiläisten hyvin-
voinnin edistämiseen ja segregaation ehkäisyyn tähtäävää vaikuttavaa 
ja tietoon perustuvaa työtä. Hyvinvointisuunnitelman tavoitekokonai-
suuksia toteutetaan osana toimialojen, virastojen ja liikelaitosten talou-
den ja toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.

Hyvinvointisuunnitelman sisältö perustuu kaupunkistrategiaan. Lisäksi 
tilasto-, tutkimus- ja muu tieto väestön hyvinvoinnin tilasta ja kehityk-
sestä on huomioitu laajasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämises-
tä annetun lain 6 §:n mukaan kunnan on seurattava kuntalaisten elino-
loja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 
väestöryhmittäin. Hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa on hyödyn-
netty laajasti tietopohjaa ja tavoitekokonaisuuksien muotoilussa on 
hyödynnetty tietopohjassa tunnistettuja haasteita. 

Uudistunut lainsäädäntö ohjaa sisältöä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisestä kunnassa säädetään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisestä annetun lain 6 §:ssä. Koska Helsinki jatkaa Suomen 
ainoana kuntana sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen jär-
jestämisvastuussa vuodesta 2023 eteenpäin, lakiin sisältyy Helsingin 
osalta muista kunnista poikkeavia velvoitteita. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6§:n mukaan 
kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla 
on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä 
osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 
Laki velvoittaa Helsingin kaupunkia valmistelemaan valtuustolle val-
tuustokausittain hyvinvointisuunnitelman sekä hyvinvointikertomuksen 
yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa. Lisäksi hyvinvointisuunnitelman si-
sältöä ohjaavat lastensuojelulain 12 §, vanhuspalvelulain 5 § sekä eh-
käisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §. Nämä lait sisäl-
tyvät eduskunnan hyväksymään Sote100 -lakipakettiin (HE 56/2021). 

Lakipaketin mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä 
ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma laaditaan jatkossa osana 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain  6 §:n mu-
kaista kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Ehkäisevän päihdetyön osalta 
kunnassa sovelletaan jatkossa edellä mainitun lain mukaisia suunnitte-
lu- ja raportointivelvoitteita. Jatkossa Helsingin kaupungin on sisällytet-
tävä hyvinvointisuunnitelmaan suunnitelma hyvinvointialueen ja koulu-
tuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuu-
den toteuttamiseksi ja huomioitava suunnitelmassa kielelliset oikeudet 
sekä neuvolasuunnitelma hyvinvointialueen (Helsingissä sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimiala) vastuulla olevien neuvolapalvelujen toteutta-
miseksi.

Hyvinvointisuunnitelman sisältöä tarkastellaan lain edellyttämällä taval-
la tarvittaessa yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa valtuustokauden ai-
kana sekä luodaan yhteinen toimintamalli hyvinvointisuunnitelman ja -
kertomuksen yhteistyölle.

Hyvinvointisuunnitelman sisältöjä ohjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtamisrakenteen kautta

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä tehdään 
Helsingissä jatkossakin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten yhteisenä 
työnä. Kaupunginhallitus päätti 14.5.2018 § 350 ottaa käyttöön hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen. 
Toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johta-
mista ja koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen 
seurantaa sekä nivoo tämän keskeisen kaupungin perustehtävän kiin-
teästi sen johtamisjärjestelmään. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että 
ehkäisevän päihdetyön järjestämistä annetun lain 5 §:n mukaisista teh-
tävistä vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja että tehtävistä huo-
lehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johtaa kaupungin johtoryhmä. 
Toteuttamista varten perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
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ohjausryhmä, jonka keskeisinä tehtävinä on kaupunkistrategian pohjal-
ta määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja ta-
voitteet. Lisäksi ohjausryhmä ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen toimeenpanoa toimialoilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että ta-
voitteet ja toimenpiteet näkyvät vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. 
Ryhmä ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua ja osallis-
tuu hyvinvointikertomusprosessiin. 

Hyvinvointisuunnitelmaa on valmistelu monialaisesti, yhteistyötä ja kehittämistä tu-
kien

Hyvinvointisuunnitelman valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja 
sen valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita, verkostoja 
sekä kumppaneita. Useat suunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä eivät 
vaadi toteutuakseen ylimääräisiä resursseja, vaan kyse on enemmän 
yhteisen näkemyksen luomisesta, toimintamallien muutoksesta, toimia-
lojen yhteisestä tekemisestä, uusien kumppanuuksien luomisesta, 
osaamisen kehittämisestä ja johtamisen vahvistamisesta siten, että yh-
teisesti sovitut tavoitteet saavutetaan. Monessa tavoitekokonaisuudes-
sa järjestöt ja muut yhteistyökumppanit ovat mukana.

Tavoite- ja toimenpidekokonaisuuksien valinnassa on painotettu ennal-
taehkäiseviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuksia. 
Toimenpiteiksi on valittu sellaisia kehittämiskohteita, joissa useampi 
toimiala on mukana. Tavoite- ja toimenpidekokonaisuudet on käsitelty 
ja hyväksytty laajalti toimialojen eri foorumeilla ja kaikille toimenpiteille 
on määritelty vastuutaho.

Hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja osaltaan hyväksytty hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä 9.9.2022 ja kaupungin johto-
ryhmässä 20.9.2022.

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa ja ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kau-
punkiyhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä

Hyvinvointisuunnitelma on keskeinen strateginen asiakirja, jonka sisäl-
töä johdetaan poikkihallinnollisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä. Hel-
singin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa systeeminen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa nojaudutaan sosiaalisen laa-
dun määritelmiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näissä 
nostetaan elämänlaadun kokemukset keskiöön ja tärkeinä lähtökohtina 
ovat yksilön fyysinen toimintakyky, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvoin-
ti sekä elinympäristön terveellisyys ja toimivuus ja sitä kautta myös 
keskeisten palvelujen saatavuus. Helsingin hyvinvointisuunnitelmalla 
on tärkeä rooli sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden toteuttamisessa, 
erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin, eriarvoisuuden vähentämisen, 
kestävien kaupunkien ja yhteisöjen sekä köyhyyden poistamisen tavoit-
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teissa. Välillisemmin suunnitelma tukee monia muitakin YK:n tavoittei-
ta.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja keskeiset sisällöt

Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painopisteestä, jotka on muodostettu kaupunkistrategiaan 
ja laajaan tietopohjaan perustuen. Hyvinvointisuunnitelmassa on näihin 
liittyen 50 tavoitekokonaisuutta ja 106 toimenpidettä kaikki ikäryhmät 
huomioiden.

1. Mielen hyvinvointi

Vahvistetaan kaupunkilaisten mielen hyvinvointia kehittämällä varhaista 
tukea, matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita, avun saavutet-
tavuutta ja omahoitopalvelujen käyttöä. Kehitetään lasten ja nuorten 
mielenterveyden palveluketjuja, lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja, 
koulujen nuorisotyötä ja Hyvän mielen kunta -työtä.

2. Harrastaminen ja vapaa-aika

Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä taiteen ja kulttuurin huomioimista 
hyvinvointia lisäävänä tekijänä edistetään kaikissa ikäryhmissä. Kehite-
tään harrastus- ja kulttuurin kummilapset -toimintaa, kulttuurista van-
hustyötä sekä ikääntyneiden kotiin tarjottavia taide- ja kulttuurielämyk-
siä. Toteutetaan Helsingin kulttuurityön mallia kaupunkiuudistusalueilla 
ja jatketaan Suomen harrastamisen mallin kehitystyötä.

3. Liikkuminen

Työtä kohdennetaan vähiten liikkuviin kaupunkilaisiin. Lisätään tietoi-
suutta eri-ikäisten liikkumismahdollisuuksista ja lisätään liikkumista 
varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivissä. Ikäihmisten toimintakykyä 
vahvistetaan liikkumissopimuksen avulla ja lisäämällä ohjattua liikun-
taa. Kaupungin työntekijöitä kannustetaan säännölliseen liikkumiseen 
ja kaikenikäisten kaupunkilaisten tietoisuutta Helsingin liikunta- ja liik-
kumismahdollisuuksista parannetaan. Kokonaisuudessa jatketaan liik-
kumisohjelman työtä.

4. Terveelliset elintavat

Edistetään terveellisiä elintapoja digitaalisten työkalujen hyödyntämisel-
lä ja ammattilaisille suunnatulla ravitsemuskoulutuksella. Lapsille ja 
nuorille järjestetään hyvinvointikahvilatoimintaa ja ikääntyneille suunna-
tun Finger-toimintamallin käyttöä vahvistetaan. Myös muuta muistiystä-
vällisyyteen liittyvää kehittämistä vahvistetaan valtuustokauden aikana. 
Ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja vahvistetaan eri ikäryhmille 
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suunnattujen toimenpiteiden avulla sekä kehitetään päihteet ja riippu-
vuudet lapsiperheissä -palveluketjua.

5. Hyvät väestösuhteet

Lisätään väestöryhmien sekä eri väestöryhmiin kuuluvien yksilöiden vä-
listä vuorovaikutusta sekä vaikutetaan ihmisten turvallisuuden tuntee-
seen ja asenteisiin. Kaupunkilaisten moniäänisyyttä ja yhdenvertaisia 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan ja esimerkiksi 
OmaStadissa edistetään aikaisemmilla kierroksilla aliedustetuiksi tun-
nistettujen väestöryhmien osallistumista kaikissa prosessin vaiheissa. 
Tuetaan yhdenvertaisuuden toteutumista sekä vahvistetaan monikana-
vaista viestintää huomioiden eri väestöryhmät ja kaupunginosat. Edis-
tetään osatyökykyisten, vammaisten osatyökykyisten sekä vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä ja vahvistetaan heidän di-
giosaamista. 

Eri kaupunginosissa syntyviin epäsuotuisiin ilmiöihin, kuten radikalisoi-
tumiseen ja jengiytymiseen haetaan toimintamalleja. Lapsen oikeuksia 
edistetään Lapsiystävällinen Kunta -työn avulla vahvistamalla esimer-
kiksi lasten ja nuorten turvallisuutta kaupunkitiloissa, kehittämällä kiu-
saamiseen puuttuvia toimintamalleja sekä lapsiystävällisiä palauteka-
navia. Lisäksi koulutetaan laajasti ammattilaisia lapsen oikeuksien 
huomioimiseen osana työtä.

6. Turvallinen ja kaunis kaupunki

Vaikutetaan turvallisiin arjen ympäristöihin sekä viihtyisään elinympäris-
töön ja pyritään tunnistamaan ja puuttumaan nykyistä paremmin eri 
alueiden turvallisuushaasteisiin. Kävelyn suunnitteluohjeilla ja suojatei-
den parantamisella turvallinen liikkuminen kaupunkitiloissa paranee. 
Taiteen prosenttiperiaate antaa kaupunkilaisille heidän lähiympäristöis-
sään mahdollisuuden kokea ja kohdata taidetta. Puututaan lisäänty-
neeseen lähisuhdeväkivaltaan ja lisätään tietoisuutta kodin ja alueellis-
ten elinympäristöjen turvallisuudesta. Lisäksi vahvistetaan toimenpitei-
tä, joilla tuetaan omaishoitoperheen hyvinvointia ja omaishoidon turval-
lisuutta.

Hyvinvointisuunnitelman seuranta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 §:n mu-
kaan kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja tervey-
destä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä 
kaupunginvaltuustolle vuosittain. Jatketaan edellisellä valtuustokaudel-
la luotua käytäntöä, jossa hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti 
(Stadin HYTE-barometri) tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle tilin-
päätöksen käsittelyn yhteydessä. Sisällöltään raportointi perustuu hy-
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vinvointisuunnitelman valittujen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarei-
den tarkasteluun ja tuo esille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
onnistumisia ja haasteita. Laajempi raportointi (laaja hyvinvointikerto-
mus) tehdään valtuustokauden lopussa ja sen sisältö toimii kaupunki-
tiedon tuottaman tiedon lisäksi seuraavan valtuustokauden hyvinvointi-
suunnitelman tietopohjana. Uudistettu lainsäädäntö edellyttää, että 
seurantaan osallistetaan HUS-yhtymä. Käytännöt luodaan valtuusto-
kauden aikana ja kehitetään tarvittaessa raportointitapaa.

Hyvinvointisuunnitelmalla on 47 vaikutusmittaria, joilla kuvataan muu-
tosta väestön hyvinvoinnissa, terveydessä ja turvallisuudessa.  Lisäksi 
toimenpiteille on luotu prosessi- ja tulosmittarit, joilla seurataan edisty-
mistä ja onnistumisia.  Mittareille on rakennettu raportointialusta ja jul-
kaistaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ulkoisilla verkkosivuilla.

Valitulla sosiaalisen laadun viitekehyksellä pyritään paikantamaan hy-
vinvointisuunnitelman vaikuttavuutta tarkastelemalla sen toimenpideko-
konaisuuksien toteutumista suhteessa valittuihin mittareihin. Arvioinnis-
sa tarkastellaan myös onnistumisia kaupunkilaisten fyysisen toiminta-
kyvyn, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä arjen elinympäris-
tön näkökulmasta.

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointisuunnitelman esitetyn mu-
kaisesti, kaupunginhallitus täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa toi-
mialoja, virastoja ja liikelaitoksia yhteistyössä edistämään hyvinvointi-
suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista osana talou-
den ja toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
2 Liite: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ohjausryhmä
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 750

HEL 2022-011138 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosil-
le 2022–2025. 

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 278
Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöiminen

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin taidemuseon toiminnan ja 
henkilöstön siirtämisen HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 
alkaen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luovutussopimus
2 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
3 Siirtoneuvottelujen pöytäkirja
4 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja
5 Sopimus kaupungin taidekokoelman tallettamisesta
6 HAM Helsingin taidemuseosäätiön omistajastrategialuonnos
7 HAM Helsingin taidemuseosäätiön tulos-, tase- ja kassavirtalaskelma
8 HAM Helsingin taidemuseosäätiön toimintasuunnitelma 2023-2025

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HAM Helsingin taidemuseosää-
tiö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Säätiöimisen valmistelu, aiemmat päätökset ja toimivalta

Kaupungin taidemuseo HAM on tällä hetkellä osa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuutta. Sen säätiöimistä on val-
misteltu syksystä 2018 alkaen. Kaupunginhallitus on 13.12.2021 § 942 
päättänyt HAM Helsingin taidemuseosäätiön perustamisesta ja konser-
nijaosto on 14.2.2022 § 14 nimennyt sen valmisteluvaiheen hallituksen. 
Kansliapäällikkö on lisäksi 2.3.2022 § 59 nimennyt valmisteluvaiheelle 
ohjausryhmän. 

Säätiöiminen on valmisteltu kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä 
vaiheessa säätiö perustettiin pienellä pääomalla ottamatta vielä kantaa 
HAMin toiminnan, omaisuuden tai henkilöstön siirtoihin. Säätiön puit-
teissa on selvitetty mm. säätiöimisen vaikutusta arvonlisäveroihin ja 
valtionosuuksiin sekä mahdollisen osakeyhtiön perustamista osalle tai-
demuseon toimintaa. Nyt toisessa vaiheessa päätetään HAMin toimin-
nan ja henkilöstön siirtämisestä säätiöön. Tämä sisältää päätökset mm. 
henkilöstö- ja omaisuussiirroista sekä säätiön pääomittamisesta ja ta-
lousmallista. 

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista kaupungin hal-
linnon järjestämisen periaatteista. Tällä päätöksellä kaupunginvaltuusto 
hyväksyy HAMin toiminnan ja henkilöstön siirtämisen liikkeenluovutuk-
sena säätiölle. Säätiölle myönnettävästä laitosavustuksesta päätetään 
vuosittain talousarvion yhteydessä. Säätiöimisen edellyttämät muutok-
set hallintosääntöön viedään valtuuston päätettäväksi erillisenä asiana. 
Jäljempänä mainittu kahden miljoonan euron pääomitus tehdään kau-
punginhallituksen päätöksellä sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt 
säätiöimisen ja vuoden 2023 talousarvion.

Säätiömuodon toiminnalliset perustelut

HAMin ydintehtävänä on ylläpitää, kartuttaa ja esittää kaupungin omaa 
taidekokoelmaa. Valtakunnallisesti merkittävään kokoelmaan kuuluu 
noin 10 000 taideteosta, joista suuri osa on sijoitettu esille julkiseen 
kaupunkitilaan ja kaupungin kiinteistöihin. Kokoelmia hoitamalla ja kar-
tuttamalla HAM edistää taideteosten säilymistä tuleville sukupolville.

HAMin toiminta vahvistaa kaupunkistrategian tavoitteita Helsingistä 
kansainvälisesti vetovoimaisena kaupunkina tarjoamalla huippulaatui-
sia ja helposti saavutettavia näyttelyitä ja tapahtumia. HAM tavoittaa 
uusia yleisöjä ja on yksi suosituimmista taidemuseoista Suomessa. 
HAMin yleisötyön avulla kuvataidetta tehdään eri tavoin saavutettavak-
si. Kuvataiteen sisältöjen ja moninaisten näkökulmien kautta edistetään 
sivistystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa. Uusi toimin-
tamuoto on kaikille avoin kuvataiteen näyttely Helsinki Biennaali, joka 
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toteutetaan kuluvalla strategiakaudella vuosina 2023 ja 2025. Sen yh-
teys HAMin julkiseen taiteeseen sekä näyttely- ja kokoelmatoimintaan 
on tiivis.

HAM on kuvataiteen asiantuntijaorganisaatio. Se tekee tiivistä yhteis-
työtä kotimaisten ja kansainvälisten taidetoimijoiden kanssa. HAM toi-
mii asiantuntijana kaupungin kuvataiteen hankkeissa, kuten prosentti-
periaatteella toteutetuissa taideteoshankkeissa. HAM hoitaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön päätöksellä alueellista vastuumuseotehtävää tai-
demuseona Uudellamaalla. Tässä tehtävässään se kehittää Uuden-
maan taidemuseotoimintaa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä alueen 
taidemuseoiden kanssa.

HAMilla on kaksi toimipistettä, näyttely- ja yleisötyön tilat Tennispalat-
sissa sekä Helsingin kaupunginmuseon kanssa yhteinen kokoelmakes-
kus Vantaalla. Toimintaa suunnitellaan jatkettavan nykyisissä toimiti-
loissa toistaiseksi.

HAMin edellä kuvattu toiminta ja henkilöstö kokonaisuudessaan esite-
tään siirrettäväksi liikkeenluovutuksen periaatteella HAM Helsingin tai-
demuseosäätiöön. Säätiö on rekisteröity 11.3.2022. Säätiön sääntöjen 
mukaan sen tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toi-
mia HAMin ylläpitäjänä ja edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunne-
tuksi tekemistä sekä huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja tai-
dekokoelmasta sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

Taidekokoelma jää kuitenkin kaupungin omistukseen ja säätiö hallinnoi 
sitä erillisellä sopimuksella. Taidekokoelmaan liittyvät investoinnit jää-
vät myös jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrärahoihin. 
Säätiö kartuttaa kokoelmia tekemällä kaupungille esityksiä kokoelmiin 
ostettavista ja lahjoituksena tai testamentin perusteella vastaanotetta-
vista taideteoksista.

Säätiöimisen tavoitteena on HAMin toimintaedellytysten turvaaminen 
pitkälle tulevaisuuteen sekä toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen. 
Säätiömalli parantaisi HAMin mahdollisuuksia tuottaa kaupunkilaisille 
nykyaikaisia, kiinnostavia ja taiteellisesti korkeatasoisia taidemuseopal-
veluja. Säätiöiminen mahdollistaisi HAMin talouden ylivuotisen suunnit-
telun sekä omarahoitusosuuden kasvattamisen, markkinointiviestinnän 
kehittämisen kiinteänä osana taidemuseon toimintaa, säätiön hallituk-
sen tuen taidemuseonjohtajalle sekä paremmat mahdollisuudet johta-
mismallin kehittämiseen.

Itsenäinen hallinto säätiömuotoisena mahdollistaisi yhtäältä pitkän ai-
kavälin suunnittelun, kun talouden suunnittelu ei olisi sidottu yksittäi-
seen tilikauteen, ja toisaalta entistä dynaamisemman palvelujen hin-
noittelun ja liiketoimintojen kehittämisen. Tavoitteena on kehittää moni-
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puolista yritysyhteistyötä ja kumppanuuksia esimerkiksi yksityisten ko-
koelmia omistavien säätiöiden ja yksityishenkilöiden kanssa. Kumppa-
nuudet yksityisten kokoelmien kanssa lisäisivät monipuolista kuvatai-
teen tarjontaa Helsingissä. Yhteistyökumppaneille olisi mahdollista 
myydä HAMin palveluja, ja kumppanuuksia voitaisiin luoda joustavam-
min esimerkiksi tapahtumallisuuden ympärille. Säätiöllä on myöhemmin 
mahdollisuus myös perustaa yhtiömuotoista toimintaa esimerkiksi mu-
seokaupan osalta.

Taidemuseolle on tärkeää saada omat viestintä-, markkinointi- ja myyn-
tipalvelut, jotta resursseja voidaan joustavasti kohdentaa Helsinki Bien-
naalin ja suurten näyttelytuotantojen volyymien kasvattamiseen sekä 
kumppanuuksien solmimiseen ja yritysyhteistyön vahvistamiseen. 
Omaleimaisen markkinoinnin kautta on mahdollisuus vahvistaa HAMin 
tunnettuutta ja lisätä sen houkuttelevuutta yhteistyökumppanina. Sää-
tiömalli vahvistaisi HAMin mahdollisuuksia kehittää yleisösuhdetta ja 
tuottaa kansainvälisesti merkittäviä ja kiinnostavia ohjelmistoja.

Säätiömalli on taidemuseotoiminnassa yleinen ja toimiva Suomen 
muissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla toimivista taidemuseoista 
iso osa on säätiömallisia, Kansallisgalleria (Ateneum, Kiasma, Sinerb-
rychoffin taidemuseot) ja EMMA suurimpina. Useat kotimaiset museot 
ovat onnistuneesti uudistaneet toimintaansa, ja toimintaympäristö on 
tällä hetkellä merkittävästi erilainen kuin HAMin aloitettua toimintansa 
Tennispalatsissa vuonna 1999. Asiakkaat kohdistavat museotoimintaan 
ja elämyksellisiin kulttuuripalveluihin entistä suurempia odotuksia.

Keskeisin etu, jonka säätiömalli taidemuseotoiminnalle tuo, on pitkäjän-
teinen ja ylivuotinen toiminnan ja talouden suunnittelu. Tulojen ja me-
nojen ylivuotinen käsittely mahdollistaa suuriin ja yleisöjä houkutteleviin 
kansainvälisiin näyttelyihin sitoutumisen jo vuosia aikaisemmin. Kan-
sainvälistä näyttelytoimintaa tehdään usean vuoden aikajänteellä. Tai-
denäyttelytoimintaan kuuluu, että toiminnassa otetaan hallittavissa ole-
via ja huolellisesti arvioituja sisällöllisiä ja taloudellisia riskejä. Taide-
museon tehtävä on tuoda myös esille sisältöjä, joita yleisö ei valmiiksi 
tunne. Taloudellisten onnistumisten seurauksena HAM voisi käyttää 
pääosan tuloksestaan oman toimintansa kehittämiseen tai suurempien 
tuotantojen tuottamiseen. Säätiömalli kasvattaisi HAMin vastuuta ta-
soittaa taloudellisesti paremmin ja heikommin menestyneiden näytte-
lyiden vaikutuksia. Säätiöllä olisi nykyistä vahvempi vastuu myös tarvit-
taessa sopeuttaa taloutensa toiminnassa otettuihin riskeihin. Ylivuoti-
nen talouden suunnittelu edistää toimivaa riskienhallintaa ja vastuullista 
taloudenpitoa.

Kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön toimintamalli on vakiintunut ja 
sen ohjaamiseen on olemassa vahvat käytänteet. Säätiömallissa etuina 
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ovat päätöksentekoprosessien vähäportaisuus ja taidemuseon johta-
mista tukeva hallitustyöskentely. Kaupunki nimeää säätiön hallituksen, 
jonka tehtävänä on toimia säätiön hyväksi. Hallitukseen voidaan nimetä 
luottamushenkilöitä, viranhaltijoita sekä esimerkiksi kulttuuri- ja taide-
museoalan ammattilaisia. Hallituksen osaamisvaatimukset kirjataan 
omistajastrategiaan. Hallitus ohjaa operatiivista toimintaa ja tukee tai-
demuseon johtoa, jolloin päätöksenteko on lähellä säätiön toimintaa. 
Säätiön toiminnan valvonta ja riskienhallinta ovat hallituksen keskeisiä 
tehtäviä ja sen jäsenillä on vastuu säätiön taloudesta. Säätiön sään-
nöissä on mahdollisuus myös erillisen neuvottelukunnan perustamisel-
le.

HAM olisi myös säätiönä osa kaupunkikonsernia ja sen vahva Helsinki-
identiteetti säilyisi. Taidekokoelma säilyy kaupungin omaisuutena, ja 
HAM olisi myös jatkossa helsinkiläisten oma taidemuseo. HAMissa on 
kansainvälisesti ainutlaatuista ja arvostettua osaamista esimerkiksi jul-
kisen taiteen, isojen kansainvälisten näyttelyiden sekä Helsinki Bien-
naalin sisällöissä ja tuottamisessa. HAM vahvistaa kuvataiteen asemaa 
Helsingissä sekä suomalaisen kuvataiteen tunnettuutta kansainvälises-
ti. Tiivis yhteistyö muun kaupunkiorganisaation kanssa olisi myös sää-
tiömuotoisen taidemuseon onnistumisen edellytys. Yhteistyötä jatke-
taan esimerkiksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa mm. Helsinki Biennaalin toteuttamisessa ja julki-
sen taiteen ja kulttuurihyvinvoinnin hankkeissa. 

Toiminnan luovuttamista koskeva sopimus ja henkilöstön asema

HAMin toiminnan siirtämisestä säätiölle on laadittu liitteenä 1 oleva luo-
vutussopimus, jossa täsmennetään kaupungilta säätiölle siirtyvä omai-
suus. Henkilöstön siirtyminen tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteita 
noudattaen. Liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työn-
tekijöinä, jolloin palvelussuhdetta koskevat oikeudet ja velvollisuudet 
siirtyvät.  

Säätiöimisen valmistelussa on kuultu henkilöstöä kaupungin yhteistoi-
mintakäytännön mukaisesti. Kevään 2022 aikana kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla on järjestetty työyhteisökäsittelyt ja henkilökohtaiset yh-
teistoimintaneuvottelut sekä HAMin koko henkilökunnan kanssa että 
toimialan hallinnossa. 

Liitteenä 2 olevassa siirtomuistiossa on määritelty henkilöstön siirtymis-
tä koskevat periaatteet. Liitteenä 3 on pöytäkirja henkilöstön siirtymistä 
koskevasta yhteistoimintaneuvottelusta ja liitteenä 4 pöytäkirja kaupun-
gin henkilöstötoimikunnasta, jossa säätiöiminen on käsitelty 12.5.2022.

Liikkeenluovutus koskee yhteensä 56 työsopimussuhteista työntekijää 
ja kahta viranhaltijaa. HAMin henkilöstön lisäksi säätiön palvelukseen 
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siirtyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnosta yksi henkilö viestin-
tä- ja markkinointipalveluista sekä yksi henkilö ja yksi eläköitymisen 
johdosta tyhjäksi jäävä vakanssi hallintopalveluista. Määräaikaisten 
työntekijöiden siirtymiset laaditaan vastaamaan siirtymisen ajankohdan 
tilannetta. Henkilöt siirtyvät luovutushetkellä heidän aikaisempia tehtä-
viään vastaaviin tai saman tasoisiin tehtäviin. 

Säätiöimisen taloudelliset vaikutukset

Säätiön arvioitu vuosittainen avustustarve

Kaupungin talousarviossa HAM on nykyisin osa kulttuurin ja vapaa-
ajan talousarviokohtaa (4 10 01). Säätiöimisen myötä HAMista tulee 
kaupungin tytäryhteisö, jota rahoitetaan kulttuurin laitosavustusten ta-
lousarviokohdalta (4 10 02).

Jos valtuusto hyväksyy HAMin säätiöimisen, säätiö tulee hakemaan 
kaupungilta laitosavustusta vuosittain. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
valmistelee esityksen laitosavustuksesta yhdessä säätiön kanssa, ja 
valtuusto päättää laitosavustuksen suuruudesta vuosittain osana kau-
pungin talousarviota.

HAMin menot osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa ovat 7,4 miljoo-
naa euroa vuonna 2022. Kun menoista vähennetään HAMin saama 
valtionosuus ja oman toiminnan tuotot (yhteensä 2,5 miljoonaa), HAMin 
katevaikutus vuonna 2022 on 4,9 miljoonaa euroa.

HAMin säätiöiminen lisää kaupungin vuosittaisia menoja yhteensä noin 
yhdellä miljoonalla eurolla. Menojen kasvu johtuu arvonlisäverosta (800 
000 euroa), jota käsitellään tarkemmin jäljempänä, sekä lisähallinto- ja 
toimintakuluista (yhteensä 200 000 euroa).

Jotta säätiö pystyy kattamaan HAMin aiempaan palvelutasoon ja sää-
tiöimisestä aiheutuviin lisäkustannuksiin perustuvat menot, sen arvioi-
daan tarvitsevan kaupungilta laitosavustusta noin 5,9 miljoonaa euroa 
vuodessa. Säätiön menojen arvioidaan olevan vuonna 2023 noin 8,8 
miljoonaa euroa. Loppuosa menoista on tarkoitus kattaa valtionosuu-
della, HAMin oman toiminnan tuotoilla sekä kertaluontoisella avustuk-
sella Helsinki Biennaalia varten. 

Säätiön menot eivät sisällä HAMin käytössä olevien tilojen vuokraku-
lua, vaan se jää edelleen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menoihin. 
Verohallinnon elokuussa antaman ennakkoratkaisun myötä on päädytty 
siihen, että säätiö saa tilat kaupungilta käyttöönsä pääsääntöisesti vas-
tikkeetta. Tällä säästetään merkittävä arvonlisäverokustannus, jonka 
säätiö joutuisi tiloista maksamaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 
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jää siten 1,8 miljoonaa euroa HAMin tiloihin liittyvää vuokrakulua, jonka 
se maksaa kaupunkiympäristön toimialalle, muttei peri sitä säätiöltä.

Säätiöimisen arvonlisäverovaikutukset

Verohallinnon 4.8.2022 antaman tuloverotuksen ennakkoratkaisun mu-
kaan säätiötä pidetään verotuksessa tuloverolain 22 §:n mukaisena 
yleishyödyllisenä yhteisönä. 

Tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovel-
vollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään 
tuloverolain mukaan yhteisön veronalaisena elinkeinotulona. Säätiö on 
siten arvonlisäverovelvollinen niistä palvelujen ja tavaroiden myynneis-
tä, jotka katsotaan sen elinkeinotuloksi tuloverotuksessa.

Elinkeinotoimintana pidetään muun muassa tavanomaisten tavaroiden 
myyntiä, joka suuntautuu rajoittamattomaan asiakaspiiriin, on jatkuvaa 
ja tapahtuu käyvin hinnoin kilpailutilanteessa markkinoilla. Säätiölle siir-
tyvistä toiminnoista elinkeinotoiminnaksi katsotaan HAMin museokau-
pan toiminta. 

Säätiöimisen valmistelussa on tutkittu myös säätiön mahdollisuutta ha-
keutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi museo- ja näyttely-
toiminnastaan. Korkeimman hallinto-oikeuden museotoimintaa koske-
vissa ratkaisuissa (15.2.2019 T546 ja 28.5.1999 T1325) arvonlisävero-
velvollisuutta vapaaehtoisesti hakeneet yhteisöt eivät kuitenkaan pääs-
seet arvonlisäverovelvollisiksi museo- ja näyttelytoiminnastaan, koska 
toiminnan ei katsottu tapahtuvan liiketoiminnan muodossa. Näiden rat-
kaisujen perusteella ei pidetty todennäköisenä, että HAMin näyttely- ja 
museotoiminta olisi hyväksytty arvonlisäverolaissa tarkoitetuksi liike-
toiminnaksi.

Säätiö ei siis saa vähentää museo- ja näyttelytoimintaansa varten te-
kemiensä ostojen arvonlisäveroa, vaan se jää säätiön kustannukseksi. 
Säätiön mahdollisuus vähentää tekemiensä ostojen arvonlisäverot ra-
joittuu säätiön toiminnan alkaessa museokaupan toimintaan. Säätiöimi-
sen arvioitu arvonlisäverokustannusvaikutus on palvelujen oston, ai-
neiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä koneiden vuokrien osalta vuon-
na 2023 noin 800 000 euroa.

Kaupunki on hakenut verohallinnolta arvonlisäverotusta koskevaa en-
nakkoratkaisua myös toimintamallille, jossa kaupunki luovuttaisi toimiti-
lat säätiön käyttöön vastikkeettomasti. Verohallinnon 16.8.2022 anta-
man ennakkoratkaisun perusteella tilojen vastikkeettomasta käyttöön 
antamisesta ja saamisesta ei aiheudu arvonlisäverokustannusta kau-
pungille tai säätiölle eikä toimitilat omistaville tahoille toisin kuin vuok-
rauksesta, vaan tilat säilyvät ne omistavilla tahoilla nykyiseen tapaan 
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arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavassa käytössä ja kaupungilla 
arvonlisäveron kuntapalautukseen oikeuttavassa käytössä. Kaupunki 
avustaa säätiötä tilojen vastikkeettoman käyttöön antamisen muodossa 
rahallisen vuokra-avustuksen sijaan. Ennakkoratkaisu ei koske HAMin 
museokaupan tiloja, joissa harjoitetaan arvonlisäverollista toimintaa.

Koska kaupunki antaa tilat vastikkeetta säätiön käyttöön, kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalle jää 1,8 miljoonaa euroa HAMin tiloihin liittyvää 
vuokrakulua. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii säätiön käyt-
töön tulevien toimitilojen ylläpitoon liittyvistä hallinnointitehtävistä ja 
maksaa tiloista sisäistä vuokraa kaupunkiympäristön toimialalle, muttei 
peri sitä säätiöltä.

Verohallinnon ennakkoratkaisut ovat kokonaisuudessaan asian oheis-
materiaalina.

Säätiöimisen yhteydessä tehtävä pääomitus

Säätiötä esitetään pääomitettavaksi kahdella miljoonalla eurolla toimin-
nan ja henkilöstön siirron yhteydessä. Pääomittamisella turvataan sää-
tiön maksukyky, vakavaraisuus ja luottokelpoisuus. Samalla vahviste-
taan säätiön taloudellista itsenäisyyttä ja mahdollistetaan sen kasvust-
rategian käynnistyminen. 

Säätiöimisen tavoitteena on myös museon toiminnan vaikuttavuuden 
kasvattaminen ja tasoloikka kansainvälisessä toimintaympäristössä. 
Taidemuseon uuden toiminnan onnistumisen edellytyksenä ovat henki-
löstön osaamisen vahvistaminen sekä uusien kumppanuuksien ja liike-
toimintamahdollisuuksien kehittäminen. Näitä tullaan vahvistamaan 
säätiöön tehtävillä keskeisillä rekrytoinneilla. 

Kaupunginhallitus tulee päättämään pääomituksesta sen jälkeen kun 
valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023.

Säätiön saamat valtionosuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on varmistettu, että HAMin toi-
minnan siirtämisellä säätiömuotoon ei ole vaikutusta ministeriön myön-
tämään valtionosuuteen eikä alueellisen vastuumuseotoiminnan ase-
maan ja tukeen. 

Museolain 5 §:n 6 kohta edellyttää, että jotta säätiö hyväksyttäisiin val-
tionosuuteen oikeutetuksi, sen taidekokoelman säilyminen museoko-
koelmana tulee varmistaa myös museon lopettaessa toimintansa. Tä-
mä on turvattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä. 
Kaupungin taidekokoelman tallettamisesta säätiöön on lisäksi laadittu 
museolain 5 §:n 5 kohdan perusteluissa tarkoitettu sopimus.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa valtionosuuden ja alueellisen 
vastuumuseotoiminnan tuen jatkossa suoraan säätiölle. Säätiön rahoi-
tuslaskelmissa valtionosuuden määräksi on arvioitu 1,1 miljoonaa eu-
roa, joka vastaa vuoden 2022 tasoa. Sen oletetaan pysyvän lähivuosi-
na ennallaan. 

Säätiön omarahoitustavoite

Säätiö organisaatiomuotona mahdollistaa monipuolisen omarahoitus-
pohjan kehittämisen. Tavoitteena on vakiinnuttaa HAMin omarahoitu-
sosuus noin 20 prosentin tasolle. Se on noin kuusi prosenttiyksikköä 
nykyistä tasoa korkeampi. 

Omarahoituksen arvioidaan kasvavan vuosina 2023−2025 1,5 miljoo-
nasta eurosta noin 1,8 miljoonaan euroon. Omarahoitusta kasvatetaan 
ensisijaisesti kansainvälisillä suurta yleisöä kiinnostavilla näyttelyillä, 
joiden toteuttaminen on säätiömuodossa helpompaa talouden ylivuoti-
sen suunnittelun myötä. Niiden avulla tavoitellaan maksavien asiakkai-
den määrän kasvua. 

Säätiön oma markkinointiviestintä kykenee reagoimaan nopeasti kävi-
jämäärien muutoksiin ja tukemaan HAMin brändiä ja näkyvyyttä. Oman 
markkinointiviestinnän avulla myös media- ja yritysyhteistyötä voidaan 
kehittää nykyistä tehokkaammin. Lisäksi erilaisten myytävien palvelujen 
skaalaa voidaan laajentaa, myytäviä palveluja tuotteistaa ja niiden 
markkinointia tehostaa. Säätiönä HAM voi sopia kumppanuuksia juuri 
sen profiiliin parhaiten sopivien, kokoelmia omistavien säätiöiden kans-
sa ja tarjota näille asiantuntijapalveluja. 

Säätiömallin etujen realisoituminen ja omarahoituksen vakiintuminen 
vie arviolta kolmesta viiteen vuotta. Kun tulostaso on vakiintunut, kau-
pungin myöntämän laitosavustuksen tasoa tarkastellaan uudelleen. 
Tässä otetaan huomioon myös kaupungin omistaman taidekokoelman 
ja siihen liittyvien kustannusten kasvu. Laitosavustuksen taso arvioi-
daan vuosittain osana talousarviovalmistelua. 

Säätiön tulevien vuosien talouslaskelmat

Säätiön vuosien 2023−2025 taloutta on tarkasteltu tarkemmin liitteenä 
7 olevissa tulos-, tase- ja kassavirtalaskelmissa. Tarkastelussa on läh-
detty siitä, että säätiö täyttää yleishyödyllisen toiminnan kriteerit eikä 
tavoittele voittoa. Laskelmissa oletetaan, että säätiön laitosavustus, 
pääomitus ja valtionosuudet toteutuvat edellä kuvatulla tasolla. 

Vuosittain myönnettävän laitosavustuksen lisäksi säätiöiminen aiheut-
taa kaupungille kertaluonteisia kustannuksia vuosina 2022 ja 2023. 
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Vuoden 2022 kertaluonteiset kulut ovat 200 000 euroa, joista suurin erä 
on säätiölle jo perustamisvaiheessa annettu alkupääoma 100 000 eu-
roa. 

Vuoden 2023 kertaluonteiset kulut ovat noin kolme miljoonaa euroa, 
jotka koostuvat säätiöimisen yhteydessä tehtävästä kahden miljoonan 
euron pääomituksesta, 500 000 euron lisämäärärahasta Helsinki Bien-
naalin järjestämistä varten sekä arviolta 450 000 euron suuruisesta ns. 
kompensaatioavustuksesta. Sillä tarkoitetaan kaupungilta säätiölle siir-
tyvän omaisuuden ja siirtyvien velkojen välistä erotusta. Kaupunki 
maksaa erotuksen säätiölle toiminnan luovutuksen yhteydessä, jotta 
siirtyvän omaisuuden määrä vastaa siirtyvien velkojen määrää, eikä 
kaupungille tai säätiölle muodostu omaisuuden siirrosta tulosvaikutusta 
eli luovutusvoittoa tai -tappiota. Biennaalin kustannukset sisältyvät jat-
kossa säätiön saamaan laitosavustukseen, eikä niitä tarvitse ylivuoti-
sen taloussuunnittelun vuoksi huomioida biennaalivuosina erikseen. 

Vuonna 2023 säätiön arvioidaan tekevän poistojen jälkeen noin 170 
000 euron voitollisen tuloksen, jolla kerrytetään varoja tulevien vuosien 
toiminnan kehittämiseen ja riskien hallintaan. Seuraavina vuosina sää-
tiön tuloksen arvioidaan nousevan maltillisen tasaisesti. 

Kaupungin taidekokoelman tallettaminen säätiöön

HAMin taidekokoelma jää säätiöimisen jälkeenkin kaupungin omistuk-
seen ja se talletetaan säätiöön erillisellä sopimuksella. Noin 10 000 
teoksen kokoelmaan kuuluu pääosin suomalaista taidetta 1800-luvun 
puolivälistä nykypäivään. Myös kaupungin tonteilla ja kiinteistöissä ole-
vat julkisen taiteen teokset kuuluvat siihen. Lisäksi kokoelmaan voi 
kuulua siihen talletettuja valtion tai kolmannen osapuolen omistuksessa 
olevia taideteoksia, arkistoaineistoa ja esineitä. Kaupungin taideko-
koelmaa kartutetaan aktiivisesti uusia teoksia hankkimalla ja lahjoituk-
sia vastaanottamalla.

Säätiö huolehtii kaupungin taidekokoelman turvallisesta säilyttämises-
tä, ylläpidosta ja kartuttamisesta sekä käytöstä, esittämisestä ja sijoitte-
lusta eri kohteisiin. Sen tarkoituksena on kartuttaa kaupungille korkea-
tasoista taidekokoelmaa, avata sitä yleisölle ja toimia kuvataiteen 
asiantuntijana kaupungin prosenttiperiaate- ja taidelahjoitushankkeissa. 
Kokoelman osana on julkinen taide, jota sijoitetaan ja ylläpidetään yh-
teistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Kaupunki osoittaa vuosittain taidekokoelmien ja julkisen taiteen kartut-
tamiseen erilliset määrärahat. Taidekokoelmien kartuttamiseen osoitet-
tu määräraha jää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan investointimäärära-
hoihin. Säätiö vastaa kaupungin taidekokoelman kartuttamisesta teke-
mällä kaupungille esityksiä kokoelmaan ostettavista ja lahjoituksena tai 
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testamentin perusteella vastaanotettavista taideteoksista. Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialla tehdään jatkossa vuosittain muutamia kymmeniä 
hankinta- tai muita viranhaltijapäätöksiä teosten ostamisesta tai vas-
taanottamisesta. Lisäksi säätiö tekee taideasiantuntijana esityksiä kau-
pungille prosenttiperiaatteen mukaisista kokoelmaan liitettävistä taide-
hankinnoista. Myös näistä tehdään kaupungilla tarvittavat viranhaltija-
päätökset.

Kaupungin kasvaessa myös kaupungin omistama taidekokoelma sekä 
julkisen taiteen kokoelma ja siihen liittyvät kustannukset kasvavat. Jul-
kisen taiteen määrärahalla tehdään myös julkisten taideteosten kor-
jaushankkeita. Tämä otetaan huomioon kokoelman ylläpitoon myönnet-
tävässä rahoituksessa. Kaupunki tekee päätökset julkisen taiteen mää-
rärahalla tehtävistä korjaushankkeista säätiön esityksestä. Pienemmät 
vuosittaiset korjaus-, kalusto- ym. investoinnit säätiö pystyy laskelmien 
perusteella rahoittamaan pääosin omilla tuotoillaan.

Julkisen taiteen korjaus- ja ylläpitovastuu jaetaan säätiön ja kaupun-
kiympäristön toimialan kesken vakiintuneen käytännön mukaisesti. 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa teosten perustuksista, jalustoista, 
teknisluontoisista laitteista sekä tavanomaisista puhtaanapitotoimenpi-
teistä. Säätiö puolestaan vastaa taideteoskonservoinnista.

Taidekokoelman tallettamisesta säätiöön on laadittu liitteenä 5 oleva 
sopimus, jonka mukaan säätiö saa kokoelmaan täyden hallinnan sekä 
oikeuden hoitaa, säilyttää, käyttää ja kartuttaa kokoelmaa sopimuksen 
ehtojen mukaisesti. Kyseessä ei ole palvelusopimus eikä kaupunki suo-
rita säätiölle tehtävien hoitamisesta vastiketta. Sopimuksen liitteessä 
tullaan määrittelemään myös määrärahojen käytön, kokoelman kartut-
tamista koskevan päätöksenteon ja asiantuntijana toimimisen periaat-
teet. Lisäksi sopimukseen kirjataan julkisen taiteen ylläpitoon ja kor-
jaukseen liittyvät työnjaot, vastuut ja toimintatavat.

Säätiön omistajastrategia ja konserniohjaus

Säätiölle on valmisteltu omistajastrategia kuten muillekin kaupungin ty-
täryhteisöille. Päätöksen omistajastrategiasta tekee voimassa olevan 
konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus. Luonnos omistajastrate-
giasta on liitteenä 6.

Luonnoksen mukaan HAM Helsingin taidemuseosäätiö kuuluu kaupun-
gin muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja sen teh-
tävänä on nykyaikaisen kansainvälisesti arvostetun taidemuseon ja tai-
demuseotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä Helsingin veto-
voimaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina vahvistavien kuvataide-
hankkeiden, kuten Helsinki Biennaalin, toteuttaminen. Säätiö huolehtii 
kaupungin taidekokoelman turvallisesta säilyttämisestä, ylläpidosta ja 
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kartuttamisesta sekä käytöstä, esittämisestä ja sijoittelusta eri kohtei-
siin.

Omistajastrategialuonnoksen mukaan säätiön tarkoituksena ei ole tuot-
taa voittoa. Säätiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa kulttuurin ja 
vapaa-ajan apulaispormestarin toimialaan.

Tavoitteiden osalta luonnoksessa todetaan muun muassa, että säätiö 
kartuttaa kaupungille korkeatasoista taidekokoelmaa ja avaa sitä ylei-
söille sekä toimii kuvataiteen asiantuntijana kaupungin prosenttiperiaa-
te- ja taidelahjoitushankkeissa. Säätiö tuottaa monipuolista ja korkeata-
soista kotimaista ja kansainvälistä näyttelyohjelmistoa mahdollisimman 
laajalle ja monimuotoiselle yleisölle. Säätiö kasvattaa pitkäjänteisesti 
toimintansa suhteellista omarahoitusosuutta säätiöimistä edeltävästä 
tasosta. 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää säätiön hallituksen. Halli-
tuksen kollektiivisen osaamisen osalta omistajastrategialuonnoksessa 
määritellään keskeisiksi osaamisalueiksi kuntalaissa ja konsernioh-
jeessa tarkoitettujen yleisten toimiala-, talous- ym. osaamisten ohella 
kansainvälinen toiminta ja verkostojen rakentaminen, kulttuurialan tun-
temus ja taidemuseotoiminta, markkinointi ja viestintä, myynti- ja palve-
luliiketoiminta sekä varainhankinta ja -hallinta. Säätiön hallitus kuuluu 
kaupungin palkkioryhmään C.

Valtiontukiarviointi säätiön toimintavaiheessa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) ar-
tiklan mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai 
toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua 
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille 
siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Valtiontukisääntöjä sovelletaan kuitenkin ainoastaan silloin, kun tuen-
saajana on yritys. Valtiontukiarvioinnissa on näin ollen selvitettävä, on-
ko HAM Helsingin taidemuseosäätiö valtiontukisääntelyn mukainen yri-
tys eli harjoittaako se taloudellista toimintaa.

Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavaa yksikköä 
riippumatta sen oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Taloudel-
lista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluita tarjotaan 
markkinoilla (komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01, jäljempänä käsitetiedonanto, kohdat 6−12).

HAMin säätiöimisen ensimmäisen vaiheen valtiontukitarkastelussa on 
arvioitu, ettei taidemuseosäätiön harjoittama toiminta ole siirtymäkau-
den aikana luonteeltaan taloudellista eikä säätiön perustamisvaiheen 
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rahoitukseen siten katsottu sisältyvän SEUT 107 (1) artiklan mukaista 
valtiontukea. Säätiön toiminnan taloudellista luonnetta on kuitenkin syy-
tä arvioida uudelleen siirtymäkauden päätyttyä ja säätiön varsinaisen 
toiminnan alkaessa. Valtiontukiarviointi on tehty kaupunginkanslian oi-
keuspalveluissa.

EU:n komissio on todennut, että kulttuurin ja kulttuuriperinnön suojelun 
ja säilyttämisen alaan kuuluu monenlaista toimintaa, esimerkiksi mu-
seoita, arkistoja, kirjastoja, kulttuurikeskuksia, teattereita, historiallisia 
paikkoja ja rakennuksia sekä käsityöperinnettä. Erityisen luonteensa 
vuoksi tiettyjen kulttuurin-, kulttuuriperinnön- ja luonnonsuojeluun liitty-
vien toimien voidaan katsoa olevan ei-taloudellisia. Tällöin näiden toi-
mintojen julkinen rahoittaminen ei myöskään ole valtiontukea (käsite-
tiedonanto, kohdat 33−34). 

Komissio katsoo käsitetiedonannossaan, että julkiselta rahoittamiselta 
puuttuu taloudellinen luonne, kun se kohdistuu sellaiseen kulttuuria ja 
kulttuuriperintöä suojelevaan ja säilyttävään toimintaan, joka on mak-
sutta avoinna suurelle yleisölle. Toiminnan luonnetta ei muuta taloudel-
liseksi se, jos kävijät joutuvat maksamaan rahallisen korvauksen, joka 
kattaa vain murto-osan todellisista kustannuksista, sillä maksua ei voi-
da katsoa todelliseksi korvaukseksi tarjotusta palvelusta (käsitetiedo-
nanto, kohta 34). 

Lisäksi monet kulttuurin ja kulttuuriperinnön suojeluun tähtäävät toimet 
sulkevat luonteensa vuoksi pois todellisten markkinoiden olemassao-
lon. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi sellaisen julkisen arkiston yl-
läpito, jossa säilytetään asiakirjojen ainoita kappaleita. Komission nä-
kemyksen mukaan myös tällainen toiminta on ei-taloudellista (käsite-
tiedonanto, kohta 36). 

Omistajastrategialuonnoksen mukaan säätiö kuuluu kaupungin muihin 
kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja sen tehtävänä on 
nykyaikaisen kansainvälisesti arvostetun taidemuseon ja taidemuseo-
toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä Helsingin vetovoimaa 
kansainvälisenä kuvataidekaupunkina vahvistavien kuvataidehankkei-
den, kuten Helsinki Biennaalin, toteuttaminen. Säätiön tarkoituksena ei 
ole tuottaa voittoa ja sen tuloista noin 85 prosenttia on arvioitu koostu-
van julkisista tuista. Siten voidaan katsoa, että säätiön pääasiallisessa 
toiminnassa ei ole kyse taloudellisesta toiminnasta.

Säätiö tulee kuitenkin ylläpitämään myös Tennispalatsissa sijaitsevaa 
museokauppaa, jonka toimintaa voidaan ainakin lähtökohtaisesti pitää 
taloudellisena. Valtiontukisääntelyn mukaan pääsääntöisesti, jos tuen-
saaja harjoittaa sekä taloudellista että muuta kuin taloudellista toimin-
taa, tuen myöntäjän on varmistettava, että muulle kuin taloudelliselle 
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toiminnalle annettua julkista rahoitusta ei käytetä taloudellisen toimin-
nan ristiintukemiseen.

Jos kuitenkin kyseessä on infrastruktuurin sekakäyttö siten, että infrast-
ruktuuria tai muuta resurssia käytetään lähes yksinomaan muuhun kuin 
taloudelliseen toimintaan, komissio on katsonut, että sen rahoitus voi 
jäädä kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuo-
lelle. Tällöin edellytetään, että infrastruktuurin taloudellinen käyttö on 
pelkästään liitännäistoimintaa eli toimintaa, joka liittyy suoraan infrast-
ruktuurin toimintaan ja on sen kannalta välttämätöntä tai joka liittyy kiin-
teästi sen pääasialliseen muuhun kuin taloudelliseen käyttöön. Näin pi-
täisi katsoa olevan silloin, kun tällaiset taloudelliset toiminnot kuluttavat 
samoja tuotantopanoksia kuin pääasiallinen muu kuin taloudellinen 
toiminta, toisin sanoen materiaaleja, laitteita, työvoimaa tai kiinteää 
pääomaa. Taloudellisten liitännäistoimintojen on pysyttävä laajuudel-
taan suppeina suhteessa infrastruktuurin kapasiteettiin (käsitetiedonan-
to, kohta 207). 

Museokauppa liittyy kiinteästi säätiön ei-taloudelliseen museotoimin-
taan. Museokappaa nähdään tänä päivänä jopa osaksi kulttuurielämys-
tä, koska hyvä museokauppa täydentää museokokemuksen kokonais-
valtaiseksi elämykseksi. Kauppa sijaitsee Tennispalatsissa samoissa ti-
loissa kuin varsinaiset museotilat ja kaupassa hyödynnetään museon 
henkilökuntaa. Siten taidemuseosäätiön museokauppa hyödyntää sa-
moja resursseja kuin varsinainen museo, kuitenkin rajoitetusti. Kaupan 
tulojen arvioidaan olevan vain noin 1,5 prosenttia säätiön kokonaistu-
loista. Museokaupalla on lisäksi korkeintaan marginaalinen vaikutus jä-
senvaltioiden väliseen kauppaan.

Näin ollen HAM Helsingin taidemuseosäätiön tukemiseen ei katsota si-
sältyvän SEUT 107 (1) artiklan mukaista kiellettyä valtiontukea.

Säätiön hankintaoikeudellinen asema

Myös säätiön hankintaoikeudellista asemaa ja sidosyksikköasemaa on 
tarkasteltu kaupunginkanslian oikeuspalvelujen toimesta. 

Säätiö on julkisista hankinnoista annetun lain näkökulmasta hankin-
tayksikkö eli se kuuluu hankintalain soveltamisalan piiriin. Kaupunki 
nimittää säätiön hallituksen jäsenet ja valvoo säätiön toimintaa. Kau-
punki rahoittaa säätiön toimintaa myöntämällä sille vuosittaisia avus-
tuksia. Lisäksi säätiön toiminnan luonne täyttää hankintalain edellytyk-
sen siitä, että säätiö on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellai-
sia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista 
luonnetta. 
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Säätiö on lisäksi kaupungin sidosyksikkö. Sen lisäksi, että kaupunki 
käyttää määräysvaltaa säätiöön, säätiön tarkoituksena on osana kau-
punkikonsernia huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taideko-
koelmasta. Säätiön toiminta kohdistuu siten Helsingin kaupunkiin. Sää-
tiössä ei ole yksityistä pääomaa. Sidosyksikköasemasta on tehty sää-
tiön sääntöihin sen edellyttämä kirjaus.

Säätiöimisen yhteydessä tehtävät muutokset hallintosääntöön

Säätiöiminen edellyttää muutoksia kaupungin hallintosääntöön 
1.1.2023 alkaen. Muutokset valmistellaan erillisenä esityksenä valtuus-
ton päätettäväksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luovutussopimus
2 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
3 Siirtoneuvottelujen pöytäkirja
4 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja
5 Sopimus kaupungin taidekokoelman tallettamisesta
6 HAM Helsingin taidemuseosäätiön omistajastrategialuonnos
7 HAM Helsingin taidemuseosäätiön tulos-, tase- ja kassavirtalaskelma
8 HAM Helsingin taidemuseosäätiön toimintasuunnitelma 2023-2025

Oheismateriaali

1 Tuloverotuksen ennakkoratkaisu
2 Lahjaverotuksen ennakkoratkaisu
3 Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
HAM Helsingin taidemuseosää-
tiö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 85 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.11.2022

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 753

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin taidemuseon toiminnan ja 
henkilöstön siirtämisen HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 
alkaen.

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Aalto ja Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

31.10.2022 Pöydälle

13.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.06.2022 § 114

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginvaltuusto hyväksyisi 
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 kaupungin taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisen HAM 
Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 alkaen 

 HAM Helsingin taidemuseosäätiön pääomittamisen kahdella miljoo-
nalla eurolla edellyttäen, että vuoden 2023 talousarviossa myönne-
tään tarkoitukseen riittävä määräraha 

  säätiöimisen edellyttämät muutokset hallintosääntöön 1.1.2023 al-
kaen.

Lisäksi lautakunta katsoo, että säätiöittäminen on mahdollista vain, jos 
säätiöittämiseen tarvittava lisärahoitus osoitetaan kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nykyisen talousarvion ulkopuolelta.

Käsittely

21.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Laura Aalto
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen-
Mattila, kokoelmapäällikkö Elina Leskelä, talous- ja suunnittelupäällikkö 
Mika Malmberg ja projektipäällikkö/säätiön asiamies Teijamari Jyrkkiö. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

”Lisäksi lautakunta katsoo, että säätiöittäminen on mahdollista vain, jos 
säätiöittämiseen tarvittava lisärahoitus osoitetaan kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nykyisen talousarvion ulkopuolelta.”

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Reetta Heiskanen, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 32216

reetta.heiskanen(a)hel.fi
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 33
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HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. toimialajohtaja Laura 
Aallon HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohta-
jaksi vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

14.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 02.03.2022 § 59

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kansliapäällikkö asettaa HAM Helsingin taidemuseon säätiöimisen oh-
jausryhmän seuraavasti:

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
ohjausryhmän puheenjohtaja

Matti Heiskanen
johtava asiantuntija, kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Kai Huotari
HAM-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Teijamari Jyrkkiö
HAM-säätiön asiamies

Kirsti Laine-Hendolin
hallintojohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sami Lindström
johtava kaupunginasiamies, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Atte Malmström
konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 88 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
16.11.2022

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

luosasto

Jani Nevalainen
talousarviopäällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Maria Nyfors
kaupunginsihteeri, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Elina Leskelä
kokoelmapäällikkö, HAM, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
ohjausryhmän sihteeri

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata säätiöimishanketta kaupungin nä-
kökulmasta. Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmis-
taa, että kaikki tarvittavat aineistot valmistellaan tavoiteaikataulussa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginhallituksen konsernijaos-
ton sekä kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten, jotta taidemu-
seon toiminta ja henkilöstö vastuine ja velvollisuuksineen voidaan siir-
tää säätiölle vuoden 2023 alusta.

Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 loppuun.

Päätöksen perustelut

HAM Helsingin taidemuseon säätiöimistä on valmisteltu vuodesta 2018 
alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiön 
perustamisen 13.12.2021 § 942 ja konsernijaosto nimesi säätiön val-
misteluvaiheen hallituksen 14.2.2022 § 14. Kaupunginhallituksen pää-
töksen perusteluissa todetaan, että säätiöimisen valmisteluvaiheelle 
voidaan asettaa myös ohjausryhmä.

Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmistaa sen etene-
misen tavoiteaikataulussa. Vuoden 2022 aikana valmistellaan mm. 
kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, säätiön tarkempi organi-
saatiomalli, henkilöstösiirrot ja tukipalvelujen järjestäminen sekä mah-
dollisen osakeyhtiön perustaminen osalle taidemuseon toimintaa. Sää-
tiölle on valittu asiamies, joka on aloittanut tehtävässään 1.2.2022. Sel-
vitysten tekemisessä on tarkoitus hyödyntää myös ulkopuolisia asian-
tuntijoita ja konsultteja.

Asia etenee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikuntaan 
ja siitä edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan, kaupunginhalli-
tukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on, 
että valtuusto päättää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämi-
sestä säätiöön keväällä 2022. Tämä sisältää päätökset mm. palveluso-
pimuksesta, henkilöstö- ja omaisuussiirroista ja tukipalveluista sekä 
näiden mahdollisista vaikutuksista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, 
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säätiön talousmallista ja kaupungin avustusohjelmasta sekä säätiön ja 
mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. Taidemuseon on tarkoitus alkaa 
toimia säätiömuotoisena vuoden 2023 alusta. 

Säätiön toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet, konserniohje, 
säätiölle myöhemmin hyväksyttävä omistajastrategia, kaupungin hyvä 
hallinto- ja johtamistapa sekä säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen. 
Konsernijaosto nimeää säätiön ensimmäisen varsinaisen toiminta-ajan 
hallituksen vuoden 2022 lopussa niin että se aloittaa toimintansa vuo-
den 2023 alusta. Myös ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 
loppuun.

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 279
Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksy-
minen (Pasila, Postipuisto 17117/1-4)

HEL 2022-004846 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esiso-
pimuksen siten, että liitteen 4 mukaiset tontit 17117/2-4 tai niistä muo-
dostettavat tontit myydään Fira Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 3259668-9) 
tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun tontti 17117/2 vähintään 4 617 000 euron kauppahinnas-
ta, tontti 17117/3 vähintään 3 729 375 euron kauppahinnasta ja tontti 
17117/4 vähintään 6 757 875 euron kauppahinnasta. 

Kaupoissa noudatetaan kiinteistökaupan esisopimuksen lisäksi kau-
pungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen 
viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

Käsittely

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Pirkko Ruohonen-
Lernerin kannattamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:

Asiakirjoissa esitetään virheellisesti, että aikaisempi Fira Oy y-tunnus 
2764139-3 olisi nyt Fira Rakennus Oy y-tunnus 3259668-9. Tosiasias-
sa Fira Oy y-tunnus 2764139-3 on sulautunut yritykseen Fira Oy y-
tunnus 3243001-3. Päätösehdotuksessa mainittu Fira Rakennus Oy y-
tunnus 3259668-9 on kokonaan uusi yritys, joka on rekisteröity kauppa-
rekisteriin 2.2.2022. 

Päätöstä myydä tontit Fira Rakennus Oy:lle ei näin ollen voida perus-
taa aiempiin varauspäätöksiin siten kuin päätösehdotuksen peruste-
luissa on kerrottu.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen palautusehdotus

Jaa-äänet: 64
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
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Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati 
Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, 
Nina Miettinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johan-
na Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Na-
sima Razmyar, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo 
Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel 
Thomas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami 
Muttilainen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Tyhjä: 6
Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Björn Månsson, Tuomas Nevan-
linna, Wille Rydman, Sinikka Vepsä

Poissa: 5
Harry Harkimo, Tom Packalén, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti, että kaupunginvaltuusto panee 
asian pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Eriävät mielipiteet

Seuraavat valtuutetut jättivät eriävän mielipiteen. 

Mari Rantanen,Teija Makkonen, Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Juhani 
Strandén, Mika Raatikainen, Mikko Paunio, Laura Korpinen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12475
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2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijako

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Fira Rakennus Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Pasilan Postipuistoon on laadittu asemakaavan muutos nro 12475, jo-
ka on tullut lainvoimaiseksi 6.7.2018. Asemakaava mahdollistaa raken-
tamisen noin 5 700 asukkaalle entisen Maaliikennekeskuksen alueelle. 
Rakentaminen on käynnistynyt alueella vuonna 2019. 

Postipuiston pohjoisosan alueelle on tarkoitus rakentaa pääosin tehok-
kaasti rakennettu kohtuuhintaisen asumisen urbaani kerrostaloalue, 
jossa asuminen, palvelut ja työpaikat sekoittuvat.

Varauspäätös

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014, 836 § varata Postipuiston alueen 
suunnitellusta asuinrakennusoikeudesta (noin 150 000 k-m²) luovutet-
tavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kumppanuus-
kaavoitukseen ja asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamista varten 
31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:

 Alueelle kaavoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 20 % to-
teutetaan valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona, 40 % väli-
muodon asuntotuotantona ja 40 % vapaarahoitteisena sääntelemät-
tömänä omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Sääntelemättö-
mästä asuntotuotannosta enintään noin 30 % voi olla vuokra-
asuntotuotantoa.

 Sääntelemättömän asuntotuotannon toteuttajat valitaan idea-
/konseptikilpailulla. 

 Sääntelemätön asuntotuotanto varataan kilpailun voittajien toteutet-
tavaksi. Voittajien toteutettavaksi voidaan kiinteistölautakunnan har-
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kinnan mukaan varata myös enintään noin 50 % välimuodon asun-
totuotantoon tarkoitetusta asuinrakennusoikeudesta. 

 Sääntelemättömään asuntotuotantoon tarkoitetut tontit luovutetaan 
myymällä käyvästä arvosta edellyttäen, että kaupunginvaltuusto 
vahvistaa tonttien myyntiperusteet.

Kiinteistölautakunta päätti 11.2.2016, 58 § hyväksyä Helsingin kaupun-
gin 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17114 - 17118 ja 17120 - 
17122 koskevan hakuohjeen ja järjestää po. hakuohjeen mukaisen il-
moittautumis- ja neuvottelumenettelyn. 

Kaupunki järjesti 11.2.-16.5.2016 Pasilan Postipuiston pohjoisosan 
asuinkortteleita (AK, A, AL) 17114 - 17117, 17120 ja 17122, autopaik-
kojen korttelialuetta (LPA) 17121 sekä lähipalvelurakennusten korttelia-
luetta (PL) 17118 koskevan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn 
kiinteistölautakunnan hyväksymän hakuohjeen mukaisesti.

Kortteleiden 17122 ja 17118 toteuttaminen

Ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn perusteella kiinteistölautakunta 
päätti 18.5.2017, 276 § valita hakualueen 3 tonttien varauksensaajaksi 
ja toteuttajaksi Fira Oy:n.

Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017, 301 § oikeuttaa kaupunkiympä-
ristölautakunnan myymään ja vuokraamaan suunnitellut tontit kortte-
leista 17122 ja 17118 tai niistä muodostettavat tontit Fira Oy:lle. Kau-
punki ja Fira Oy ovat allekirjoittaneet kyseisiä kortteleita koskevan to-
teutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen. 

Fira Oy sitoutuu kustannuksellaan muun muassa suunnittelemaan ja 
rakentamaan kokonaisvastuuperiaatteella tontin täysin valmiiksi kau-
pungin ja viranomaisten hyväksymään kuntoon toteutussopimuksen, 
kiinteistökaupan esisopimuksen ja hakuohjeen (tarjouspyynnön) mu-
kaisesti.

Tarjouspyynnön mukaan kaupunki päättää optiokorttelin 17117 ehdolli-
sen varauksen voimaan tulemisesta, mikäli Fira on ensimmäisenä to-
teutettavissa kortteleissa 17122 ja 17118 noudattanut tonttien luovutu-
sasiakirjojen ehtoja ja velvoitteita sekä rakentamiselle asetettuja mää-
räaikoja. Optiokorttelin osalta toteutussopimus ja kiinteistökaupan esi-
sopimus voidaan laatia aikaisintaan siinä vaiheessa, kun kortteleista 
17122 ja 17118 on toteutettu noin 50 %. 

Korttelin 17117 varaaminen

Aloituskorttelin 17122 ja korttelin 17118 rakentaminen on toteutunut 
suunnitelmien mukaisesti. Fira on noudattanut rakentamisen aikataulu-
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ja sekä muutoin toiminut toteutussopimuksen ja kiinteistökauppojen 
esisopimusten edellyttämällä tavalla. Tällä perusteella optiokorttelin 
17117 varausta on tarkastettu tonttipäällikön päätöksellä 13.9.2021, § 
48 siten, että korttelin 17117 asuntotonttien 1-4 suunnitteluun ja toteu-
tusedellytysten selvittämiseen annetaan oikeus ehdollisesta varaukses-
ta tehdyn päätöksen perusteella Fira Oy:lle.

Tontin 17122/1 rakennus on käyttöönotettu huhtikuussa 2022. Raken-
nukset tonteilla 17122/2 ja 4 ovat valmistuneet. Tontti 17118/1 on pit-
käaikaisesti vuokrattu 23.2.2022 alkaen ja sille rakenteilla olevan yh-
teiskäyttörakennuksen on arvioitu valmistuvan keväällä 2023. Tontit 
17122/5 ja 6 ovat rakenteilla ja niiden on arvioitu valmistuvan loppu-
vuodesta 2023. 

Koska rakentaminen on edennyt sopimusten edellyttämällä tavalla, on 
nyt kyseessä olevaa optiokorttelia 17117 koskevan toteutussopimuk-
sen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen tullut ajankohtai-
seksi. Fira Oy:ltä saadun alustavan aikataulun mukaan optiokorttelin 
rakentaminen ensimmäisen tontin osalta alkaisi talvella 2022-2023. 
Korttelin tontti 1 vuokrataan pitkäaikaisesti ja tontit 2-4 myydään. 

Tonttien 17117/2-4 myyminen

Voimassaolevien kaupunginhallituksen 1.4.2019, § 220 hyväksymien 
tontinluovutuslinjausten mukaisesti tontit luovutetaan pääsääntöisesti 
vuokraamalla. Tontinluovutusperiaatteiden siirtymäsäännösten mukai-
sesti ennen uusien linjausten hyväksymistä vireille tulleissa hankkeissa 
noudatetaan vanhoja tontinluovutusperiaatteita. 

Pasilan Postipuiston alueen tontit on varattu kaupunginhallituksen pää-
töksellä 25.8.2014, § 836. Varauspäätöksen mukaisin ehdoin on 11.2.-
16.5.2016 käyty Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleita (AK, 
A, AL) 17114 - 17117, 17120 ja 17122, autopaikkojen korttelialuetta 
(LPA) 17121 sekä lähipalvelurakennusten korttelialuetta (PL) 17118 
koskeva ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, jonka hakualueen 3 to-
teuttajaksi Fira Oy on valittu kiinteistölautakunnan päätöksellä 
18.5.2017, § 276. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 30.8.2017, § 301 
oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan myymään korttelin 17122 ton-
tit 2-4. Myyntiä koskeva toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopi-
mus on allekirjoitettu 28.2.2018. 

Nyt kyseessä olevan optiokorttelin 17117 tonttien luovutuksissa on so-
vittu käytettävän yhteneviä periaatteita 28.2.2018 allekirjoitetun toteu-
tussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen kanssa. Koska asia 
on tullut vireille ennen uusien tontinluovutuslinjausten hyväksymistä ja 
taustalla on ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, on aikaisempien 
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tontinluovutusperiaatteiden noudattaminen ja tonttien luovuttaminen 
myymällä perusteltua. 

Tontit 17117/2-4 tai niistä muodostettavat tontit myydään Fira Raken-
nus Oy:lle ja/tai sen perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustet-
tavien yhtiöiden lukuun kaupunginhallituksen varauspäätöksen 
25.8.2014, § 836 mukaisesti. Kauppahinta on yhteensä arviolta noin      
15 104 250 euroa. Ensivaiheessa tehdään myytäviä tontteja tai niistä 
muodostettavia tontteja koskeva kiinteistökaupan esisopimus Fira Oy:n 
kanssa. Ostajat suorittavat tonttien kauppahinnan kokonaisuudessaan 
kaupungille kaupanteon yhteydessä, jolloin tonttien omistus- ja hallin-
taoikeus siirtyy ostajille.

Myyntihinnat ovat markkinaehtoisia ottaen huomioon ulkopuolisen ar-
vioitsijan laatima arviolausunto tonttien markkina-arvoista, vertailu-
kauppahinnat sekä markkinaolosuhteet. Arviolausunto on oheismateri-
aalissa.

Vertailutietona todetaan, että kaupunginhallitus on 22.3.2021, § 199 
päättänyt Postipuiston asuinkorttelin 17116 kiinteistökauppojen hyväk-
symisestä. Vapaarahoitteisten omistusasuntojen käypä yksikköhinta on 
ollut korttelin 17116 asuinrakennusoikeuden osalta 975 euroa/k-m². 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 8.9.2021, § 268 Postipuiston asuin-
korttelin 17114 ja kiinteistökauppojen hyväksymisestä. Vapaarahoitteis-
ten omistusasuntojen käypä yksikköhinta on ollut korttelin 17114 asuin-
rakennusoikeuden osalta 925 euroa/k-m² ja monikäyttötilojen 450 eu-
roa/k-m².

Myytäväksi tarkoitetut tontit voidaan hankkeen niin esittäessä ja kau-
pungin suostumuksella vuokrata pitkäaikaisesti oston sijaan kaupungin 
uusien tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti. Tällöin pitkäaikainen 
vuokraus tehdään noudattaen toteutussopimuksessa sovittuja periaat-
teita ja kaupungin tavanomaisesti tontin vuokrauksissa käyttämiä ehto-
ja sekä kaupunkiympäristölautakunnan tai lautakunnan määräämän vi-
ranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Rakennus- ja teknologiakonserni Fira on jakautunut rakennejärjestely-
jen seurauksena kahdeksi konserniksi 31.3.2022 alkaen ja näin ollen 
jatkossa aikaisempi Fira Oy (Y-tunnus 2764139-3) on Fira Rakennus 
Oy (Y-tunnus 3259668-9).

Kiinteistökaupan esisopimus on liitteenä 2.

Tonttijako
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Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelujen 26.8.2022 
laatiman tonttijaon nro 13872 mukaisesti tonttien rajoja on tarkastettu 
korttelin pihajärjestelyjen selkeyttämiseksi. Tonttijaolla nro 13872 ei ole 
ollut vaikutusta tonttien rakennusoikeuteen.

Tonttijako on liitteenä 4.

Maaperä

Alue on ollut osa entistä maaliikennekeskuksen aluetta, joka on merkit-
ty valtakunnalliseen maaperän tilan tietojärjestelmään. Maaliikenne-
keskuksen alueen maaperää on puhdistettu, ja Helsingin
ympäristökeskus on antanut kunnostustyöstä lausunnon, jonka mukaan 
alue on puhdistettu viranomaisen päätöksen mukaisesti. Osassa Posti-
puiston kaava-aluetta on todettu pohjavedessä kloorattuja hiilivetyjä.

Maaperän puhdistamisesta sovitaan tarkemmin kiinteistönkaupan esi-
sopimuksessa sekä toteutussopimuksessa.

Toteutussopimus

Toteutussopimuksessa sovitaan tonttien 2-4 myynnin ja tontin 1 pitkä-
aikaisen vuokrauksen keskeisten ehtojen lisäksi kaupungin ja Fira Ra-
kennus Oy:n välisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä alueen toteutta-
misen ehdoista ja periaatteista. Toteutussopimus allekirjoitetaan kau-
pungin ja Fira Rakennus Oy:n välillä.

Toteutussopimus on liitteenä 3.

Päätöksen täytäntöönpano ja toimivalta

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hy-
väksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön-
panon yhteydessä oikeuttaa:

 tonttipäällikön päättämään kiinteistökaupan esisopimuksen perus-
teella tehtävät kaupat

 tonttipäällikön myös tarvittaessa irtisanomaan tai muutoin päättä-
mään toteutussopimuksen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen

 kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja ton-
tit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tä-
män valtuuttaman allekirjoittamaan toteutussopimuksen ja kiinteis-
tökaupan esisopimuksen sekä kauppakirjat ja tekemään niihin tar-
vittaessa vähäisiä muutoksia.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto 
päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan 
omaisuuden kauppahinta ylittää 10 miljoonaa euroa.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Asemakaavan muutos nro 12475
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijako

Oheismateriaali

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

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Fira Oy Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 716

HEL 2022-004846 T 10 01 01 02

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esiso-
pimuksen siten, että liitteen 4 mukaiset tontit 17117/2-4 tai niistä muo-
dostettavat tontit myydään Fira Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 3259668-9) 
tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yh-
tiöiden lukuun tontti 17117/2 vähintään 4 617 000 euron kauppahinnas-
ta, tontti 17117/3 vähintään 3 729 375 euron kauppahinnasta ja tontti 
17117/4 vähintään 6 757 875 euron kauppahinnasta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 98 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
16.11.2022

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

Kaupoissa noudatetaan kiinteistökaupan esisopimuksen lisäksi kau-
pungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen 
viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B) Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväk-
syy tontteja 17117/2-4 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen pää-
tösehdotuksen kohdan A) mukaisesti, liitteenä 3 olevan toteutussopi-
muksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.08.2022 § 403

HEL 2022-004846 T 10 01 01 02

Kustinpolku, Leimasinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunki päättää myydä Liitteen 4 mukaiset tontit 17117/2-4 tai 
niistä muodostettavat tontit Fira Rakennus Oy (Y-tunnus 3259668-
9) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien 
yhtiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17117/2 vähintään 4 617 000 
euron kauppahinnasta, Tontti 17117/3 vähintään 3 729 375 euron 
kauppahinnasta ja Tontti 17117/4 vähintään 6 757 875 euron kaup-
pahinnasta (kauppahinta yhteensä vähintään 15 104 250 euroa). 

Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin Liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuk-
sen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia eh-
toja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Kaupunki päättää tehdä Liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen

 Kaupunki päättää oikeuttaa Tonttipäällikön päättämään kiinteistö-
kaupan esisopimuksen perusteella tehtävät kaupat. Tonttipäällikkö 
oikeutetaan myös tarvittaessa irtisanomaan tai muutoin päättämään 
toteutussopimuksen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 99 (224)
Kaupunginvaltuusto

Asia/12
16.11.2022

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

 Kaupunki päättää oikeuttaa Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-
palvelun Sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän 
valtuuttaman allekirjoittamaan toteutussopimuksen ja kiinteistökau-
pan esisopimuksen sekä kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaes-
sa vähäisiä muutoksia.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 280
Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite riippumattomasta selvityk-
sestä ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon

HEL 2022-004012 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 Anniina Iskaniuksen aloite
2 Talvihoidon laadun parantaminen 22062022
3 Urakkasopimustenohjaus, Talvihoito 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Anniina Iskanius ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsinki tilaa ulkopuolisen, riippumattoman selvityksen 
katujen kunnossapidon järjestämisen mallista, resursseista, niiden riit-
tävyydestä ja laadun kehittämisestä. Samalla luodaan selvä sanktiojär-
jestelmä, joka astuisi voimaan kun kaupungin määrittelemät laatukritee-
rit eivät täyty. Sanktioiden pitää koskea niin ulkopuolisia urakoitsijoita 
kuin Staraakin.

Viime talvi oli kunnossapidon kannalta poikkeuksellisen vaikea eikä 
kaupungin katuverkkoja ja yleisiä alueita kyetty pitämään tavoitteen 
mukaisessa kunnossa. Tiiviissä ja yhä tiivistyvässä kaupungissa kau-
punkitila on arvokasta ja lumelle sekä lumen käsittelylle osoitettuja tiloja 
on vähän. Suuri osa lumesta on kuljetettava pois, mikä sitoo paljon ka-
lustoa ja henkilökuntaa. Pitkittyessään tämä työ hidastuu entisestään, 
kun lumen vastaanottopaikat täyttyvät ruuhkauttaen kuljetukset ja hen-
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kilöstön lepoajat rajoittavat töiden järjestämistä. Viime talvena lunta kul-
jetettiin vastaanottopaikoille noin 140 000 kuormaa.

Kaupunkiympäristön toimiala on laatinut talvikauden jälkeen selvityksen 
talvikunnossapidon urakkasopimusten ohjaamisesta (liite 2) ja talvihoi-
don laadun parantamisen tarpeista ja mahdollisuuksista (liite 3). Talvi-
hoidon kehittämistyössä on käytetty myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Selvityksissä on kuvattu nykyinen talvihoidon ohjausjärjestelmä sekä 
esitetty toimenpiteet talvikunnossapidon laadun parantamiseksi. Yhte-
nä toimenpiteenä esitetään jo käytössä olevan sanktiojärjestelmän ke-
hittämistä siten, että poikkeuksellisten olosuhteiden mahdollistama sal-
littujen laadunalitusten ajanjakso lyhenisi. Samoin esitetään, että nykyi-
sen huomautusmenettelyn sijaan sanktiojärjestelmä laajenisi koske-
maan myös Staran palvelusopimuksia. Osa selvityksen ehdottamista 
laadun parantamisen toimenpiteistä voidaan toteuttaa nykyisen talvi-
kunnossapidon rahoituksen puitteissa, mutta merkittävämmät toimet 
edellyttävät lisärahoitusta. Osana talvikunnossapidon kehittämistyötä 
arvioidaan talvikunnossapidon vastuunjakoa kiinteistöjen ja kaupungin 
välillä. Pyrkimyksenä selvittää tarkoituksenmukaisin sekä ympäristön ja 
yhteiskunnan kokonaisedun kannalta edullisin järjestämistapa.

Talvikunnossapidon hankinnoissa sekä palveluntuottajien vastuut että 
varautuminen poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin on pyritty mitoittamaan 
kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti. Nykyistä parempi suoritus-
kyky poikkeuksellisissa sääolosuhteissa edellyttää varautumisen osta-
mista palveluntuottajilta etukäteen. Tämä kasvattaa talvikunnossapidon 
kustannuksia niinäkin talvina, jotka lopulta eivät vaikeiksi osoittaudu-
kaan.

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-
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 Anniina Iskaniuksen aloite
2 Talvihoidon laadun parantaminen 22062022
3 Urakkasopimustenohjaus, Talvihoito 2022
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 718

HEL 2022-004012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 544

HEL 2022-004012 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että talvikausi 2021-2022 oli talvi-
kunnossapidon kannalta vaikein kymmeniin vuosiin, eikä kaupungin ka-
tuverkkoja ja yleisiä alueita valitettavasti onnistuttu näissä olosuhteissa 
pitämään tavoitteen mukaisessa kunnossa. Talven erityispiirre oli run-
saan lumentulon lisäksi lämpötilan toistuva vaihtelu nollan molemmin 
puolin, jolloin talvikunnossapidon kalustoa ja henkilökuntaa jouduttiin 
ohjaamaan vuoroin lumenpoistoon ja vuoroin liukkaudentorjuntaan. Li-
säksi lämpötilan vaihtelusta nollan molemmin puolin johtuen muodostui 
vettä ja lumeen kosteutta, jotka paitsi aiheuttivat tulvia ja paannejäätä, 
myös neutraloivat liukkaudentorjunnassa ja priorisoitujen pyöräilyreit-
tien harjasuolauksessa käytettävien suolojen vaikutusta. Lumisateet ja 
vesisateet myrskyjen jälkeen aiheuttivat vahvuudeltaan erittäin kovan 
jää- ja polannekerroksen useille väylille ja kovettuneen jään takia po-
lanteen poisto oli poikkeuksellisen hidasta. Kävelyreiteillä päivisin 
pehmennyt sohjo jäätyi öisin ja päivän aikana kertynyt sulamisvesi ai-
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heutti lisää jään muodostumista reiteille. Joulukuun pakkaskauden an-
siosta maaperä oli jäätynyt vettä läpäisemättömään routaan ja poiskul-
jetusta odottaneet lumikasat tukkivat hulevesikaivoja, minkä johdosta 
sulamisvesiongelmia aiheutui laajemminkin. Ongelmalliset olosuhteet 
eivät koskeneet pelkästään Helsinkiä, vaan sama poikkeuksellinen ti-
lanne vallitsi kaikkialla pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. 
Tilannetta kuvaa, että liukkaudentorjunnassa käytetty suola ja pesty 
sepeli loppuivat helmikuussa koko Etelä-Suomesta. Yöpakkaset hidas-
tivat lumen sulamista pitkään.

Helsingin erityispiirre talvikunnossapidossa on, että tiiviissä ja yhä tiivis-
tyvässä kaupungissa kaupunkitila on arvokasta ja lumelle ja lumen kä-
sittelylle osoitettuja tiloja on vähän. Suuri osa lumesta on kuljetettava 
pois, mikä sitoo paljon kalustoa ja henkilökuntaa. Pitkittyessään tämä 
työ hidastuu entisestään, kun lumen vastaanottopaikat täyttyvät ruuh-
kauttaen kuljetukset ja henkilöstön lepoajat alkavat rajoittaa töiden jär-
jestämistä. Viime talvina lunta kuljetettiin vastaanottopaikoille noin 140 
000 kuormaa. Näistä noin 25 000 kuormaa kuljetettiin varavastaanotto-
paikoille, joilta lumet jouduttiin vielä siirtämään varsinaisille vastaanot-
topaikoille ennen lumien sulamista. Sen lisäksi, että kaupunki on saa-
nut paljon palautetta katujen ja yleisten alueiden kunnosta, saimme 
myös paljon palautetta kunnossapidon aiheuttamasta melusta ilta- ja 
yöaikaan, liukkaudentorjunnassa käytetyn sepelin haitoista pyöräilijöil-
le, sekä lumen läjittämisestä ja merikaadosta.

Helsingissä katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisten laa-
tuvaatimusten mukaisesti. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten 
kahtena menneenä talvena, joudutaan toteamaan liikennealueiden 
poikkeusolot ja siirtymään varautumissuunnitelman mukaiseen poik-
keusolojen johtamisjärjestelmään. Poikkeusolojen johtamisjärjestel-
mässä kunnossapitoluokituksen mukaisista laatuvaatimuksista joudu-
taan poikkeusolojen ajaksi luopumaan ja ohjaamaan kunnossapitore-
sursseja turvaamaan yhteiskunnan kannalta välttämättömien toiminto-
jen, kuten palo- ja pelastustoimen, sekä joukkoliikenteen edellytykset. 
Poikkeusjärjestelyillä pyritään mm. kalustoa lisäämällä ja lumen vara-
vastaanottopaikkoja avaamalla palauttamaan liikennealueiden olosuh-
teet taas mahdollisimman pian normaaleiksi ja laatuvaatimusten mu-
kaisiksi, mutta poikkeuksellisen lumitilanteen jälkeen normaaliolosuh-
teisiin palaaminen kestää useita viikkoja.

Talvikunnossapidon hankinnoissa sekä palveluntuottajien vastuut että 
varautuminen poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin on pyritty mitoittamaan 
kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti järkevästi. Nykyistä parempi 
suorituskyky poikkeuksellisissa sääolosuhteissa edellyttää varautumi-
sen ostamista palveluntuottajilta etukäteen. Tämä kasvattaa talvikun-
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nossapidon kustannuksia niinäkin talvina, jotka lopulta eivät vaikeiksi 
osoittaudukaan ja edellyttää lisärahoitusta talousarviosta. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt menneen talvikauden jälkeen 
erilliset selvitykset talvikunnossapidon urakkasopimusten ohjaamisesta 
(liite 2) ja talvihoidon laadun parantamisen tarpeista ja mahdollisuuksis-
ta (liite 3). Talvihoidon kehittämistyössä on käytetty myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Näissä selvityksissä on kuvattu nykyinen talvihoidon oh-
jausjärjestelmä, sekä esitetty sellaisia toimenpiteitä, joilla talvikunnos-
sapidon laatua voitaisiin parantaa sellaisenakin poikkeuksellisena tal-
vena, kuin talvikausi 2021-2022 oli. Yhtenä toimenpiteenä esitetään 
nykyisin jo käytössä olevan sanktiojärjestelmän kehittämistä niin, että 
poikkeuksellisten olosuhteiden mahdollistama laadunalitusten ajanjak-
so lyhenisi. Samoin esitetään, että nykyisen huomautusmenettelyn si-
jaan sanktiojärjestelmä laajenisi koskemaan myös Staran palvelusopi-
muksia. Osa selvityksen ehdottamista laadun parantamisen toimenpi-
teistä voidaan toteuttaa nykyisen talvikunnossapidon rahoituksen puit-
teissa, mutta merkittävämmät toimet edellyttävät lisärahoitusta. Koko-
naisuudessaan talousarvioesityksen kiristyminen tulee kuitenkin hei-
kentämään talvikunnossapidon laatua yleisesti. Osana talvikunnossa-
pidon kehittämistyötä arvioimme myös vielä uudelleen, minkälainen tal-
vikunnossapidon vastuunjako kiinteistöjen ja kaupungin välillä on tar-
koituksenmukaisin ja miten lumilogistiikka on jatkossa ympäristön ja yh-
teiskunnan kokonaisedun kannalta edullisinta järjestää. 

Kaupunkiympäristölautakunta piti tarkoituksenmukaisena että talvihoi-
don onnistumista ja kehittämistä on arvioitu laajoissa selvityksissä, joi-
den laadinnassa on ollut mukana myös ulkopuolista asiantuntemusta. 
Talvikunnossapidon resursoinnista päätetään osana vuosittaista talou-
sarviota, jossa asetetaan raamit kaupungin varautumiselle erilaisiin tal-
violosuhteisiin. Käsittelyssä oleva talousarvioesitys vuodelle 2023 ei 
mahdollista talvikunnossapidon laadun suunniteltua parantamista, vaan 
heikentää sitä entisestään.

Lautakunta piti välttämättömänä, että talvihoitoa kehitetään selvityksis-
sä esitetysti. Erityisesti, että  lyhennetään ajanjaksoja, jolloin sanktiojär-
jestelmää ei ole käytössä, että sanktiojärjestelmä ulotetaan myös Sta-
ran urakoihin ja että kantakaupungin lumilogistiikkaa kehitetään lauta-
kunnalle aiemmin esitettyjen mallien pohjalta.

Käsittely

04.10.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Otso Kivekäs: Poistetaan lausunnon viimeisestä kappaleesta: 
”Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä ehdotettua ulkopuolista riippu-
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matonta selvitystä tarpeellisena. Valtuustoaloitteen esittämä sanktiojär-
jestelmä on jo käytössä. Kaupungilla on jo olemassa hyvä käsitys niistä 
haasteista, mitä talvikunnossapidossa hankalana talvena yhä tiivisty-
vässä kaupungissa on.”

Ja korvataan se kappaleilla ”Kaupunkiympäristölautakunta pitää tarkoi-
tuksenmukaisena että talvihoidon onnistumista ja kehittämistä on ar-
vioitu laajoissa selvityksissä, joiden laadinnassa on ollut mukana myös 
ulkopuolista asiantuntemusta."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Ki-
vekkään vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Otso Kivekäs: Lautakunta pitää välttämättömänä, että talvihoitoa kehi-
tetään selvityksissä esitetysti. Erityisesti, että  lyhennetään ajanjaksoja, 
jolloin sanktiojärjestelmää ei ole käytössä, että sanktiojärjestelmä ulote-
taan myös Staran urakoihin ja että kantakaupungin lumilogistiikkaa ke-
hitetään lautakunnalle aiemmin esitettyjen mallien pohjalta.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää välttämättömänä, että talvihoi-
toa kehitetään mm. selvityksessä esitettyjen toimien avulla. Erityisesti, 
että lyhennetään ajanjaksoja, jolloin sanktiojärjestelmää ei ole käytös-
sä.

Kannattaja: Jenni Hjelt

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 2
Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt

Ei-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, 
Otto Meri, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Risto Rautava

Tyhjä: 3
Mia Haglund, Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 8 (3 tyhjää)
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2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 7
Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, Otto Meri, Jenni Pajunen, 
Amanda Pasanen, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Tuomas Nevanlinna, 
Mika Raatikainen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 5 - 7 (1 tyhjä)

27.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tero Koppinen, projektinjohtaja: 310 78342

tero.koppinen(a)hel.fi
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§ 281
Kokouksessa jätetyt aloitteet

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

 valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite Helsingin rahankäytön avoimuu-
den lisäämisestä

 valtuutettu Juhani Strandénin aloite vähäpäästöiseen liikenteeseen 
kannustamisesta

 valtuutettu Vesa Korkkulan aloite kaupunkilaavuista ja nuotiopai-
koista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 268
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att ersättare har kallats in i de ledamöters 
ställe som anmält förhinder.

 Juhana Vartiainen, ersättare Seida Sohrabi
 Maaret Castrén, ersättare Mukhtar Abib
 Arja Karhuvaara, ersättare Heimo Laaksonen
 Juha Hakola, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Matti Niiranen
 Sari Sarkomaa, ersättare Laura Rissanen
 Alviina Alametsä, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Maria Ohisalo, ersättare Johanna Sydänmaa
 Emma Kari, ersättare Nina Miettinen
 Atte Harjanne, ersättare Kati Juva
 Minna Lindgren, ersättare Oula Silvennoinen
 Timo Harakka, ersättare Minna Salminen
 Pentti Arajärvi, ersättare Fardoos Helal
 Erkki Tuomioja, ersättare Thomas Wallgren
 Mai Kivelä, ersättare Vesa Korkkula
 Suldaan Said Ahmed, ersättare Laura Kolehmainen
 Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio
 Tom Packalén, ersättare Marko Kettunen
 Eva Biaudet, ersättare Petrus Pennanen
 Marcus Rantala, ersättare Byoma Tamrakar
 Nora Grotenfelt, ersättare Laura Finne-Elonen
 Laura Kolbe, ersättare Eeva Kärkkäinen

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Mirita Saxberg
 Seida Sohrabi
 Otto Meri
 Marko Kettunen
 Johanna Sydänmaa
 Mari Holopainen
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 Nasima Razmyar
 Thomas Wallgren

Laglighet och beslutsförhet

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

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

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 269
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Atte Kaleva och Paavo Arhinmäki valdes till protokollju-
sterare med ledamöterna Pia Kopra och Otso Kivekäs som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Atte Kaleva 
och Paavo Arhinmäki till protokolljusterare med ledamöterna Pia Kopra 
och Otso Kivekäs 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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§ 270
Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning och val av ledamot i 
kultur- och fritidsnämndens idrottssektion

HEL 2022-012291 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att Jukka Järvinens förtroendeuppdrag 
som ersättare i stadsfullmäktige och medlem i kultur- och fritidsnämn-
dens idrottssektion har upphört på grund av förlust av valbarhet.

Stadsfullmäktige valde Risto Kolanen till medlem i kultur- och fritids-
nämndens idrottssektion för den återstående mandattiden.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 17.10.2022

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 (§ 244) Jukka Järvinen (SDP) till le-
damot i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion. Han har 17.10.2022 
meddelat att hans hemkommun ändras.
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Enligt 78 § i kommunallagen (410/2015) gäller att om en förtroendevald 
förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne kon-
statera att förtroendeuppdraget har upphört. Beslutet verkställs ome-
delbart.

Enligt 17 § i kommunallagen väljs till ersättare för fullmäktigeledamö-
terna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti 
och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet le-
damöter, dock minst två. Antalet ersättare blir således ofullständigt.

Enligt 93 § i vallagen (714/1998) ska den kommunala centralvalnämn-
den på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om 
antalet ersättare blir ofullständigt under fullmäktiges mandatperiod.

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 17.10.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion 
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 744

HEL 2022-012291 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Jukka Järvisen luottamustoimien varavaltu-
utettuna ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenenä 
päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee Risto Kolasen jäseneksi kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan liikuntajaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 19/2022 114 (224)
Stadsfullmäktige

Ärende/4
16.11.2022

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

§ 271
Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

HEL 2022-012154 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 beviljade Marjo Tähtinen avsked från förtroendeuppdraget som er-
sättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion och 

 valde Pia Saloranta till ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och 
tillståndssektion för stadsfullmäktiges mandattid.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 13.10.2022
2 Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022

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 (§ 234) Marjo Tähtinen (SDP) till ersät-
tare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (ersättare för 
Jaakko Meretniemi) för stadsfullmäktiges mandattid. Hon har 
13.10.2022 ansökt om avsked från sitt förtroendeuppdrag som ersätta-
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re i nämnden på grund av förändringar i livssituationen och tidsmässiga 
skäl. 

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

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

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

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 13.10.2022
2 Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 745
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HEL 2022-012154 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää eron Marjo Tähtiselle kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee Pia Salorannan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaoston varajäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
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§ 272
Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 
2023–2025

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet. 

Behandling

Avvikande handläggningsordning

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige följande hand-
läggningsordning:

Under diskussionen ska framställas de förslag som gäller budgeten och 
ekonomiplanen samt budgetmotionerna. 

Av de förslag som gäller anslag och bindande verksamhetsmål ska 
framgå numret och beteckningen på kapitlet eller momentet samt den 
föreslagna ändringen.

Under diskussionen framställda, understödda förslag som innebär att 
behandlingen av ärendet avbryts tas upp till omröstning innan diskus-
sionen fortsätter.

Då diskussionen har avslutats avbryts handläggningen av ärendet och 
den fortsätter vid fullmäktiges nästa sammanträde. Då fortsätter hand-
läggningen av ärendet med redogörelse och omröstningarna om mot-
förslagen, förslagen om att förkasta ärendet och hemställningskläm-
marna. Om inga förslag framställs under diskussionen, behandlas 
ärendet till slut vid detta sammanträde.

Förslag om återremiss

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Kopra fö-
reslog att stadsfullmäktige beslutar att återremittera budgeten för ny 
behandling med följande observationer:

Det osäkra världsläget återspeglas också i Helsingfors ekonomi. Osä-
kerheten kring det allmänna ekonomiska läget på grund av inflationen 
och kriget i Ukraina förutsätter att också Helsingfors iakttar försiktig-
hetsprincipen vid utarbetandet av budgeten. Skuldsättningen är på allt-
för hög nivå och därför bör investeringarna bromsas så att man fördrö-
jer investeringar som inte är nödvändiga, sänker målet för bostadspro-
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duktion och avstår från byggande och grundberedning av nya bostads-
områden, såsom exempelvis Malms flygplatsområde.

Befolkningstillväxten i Helsingfors grundar sig fortsättningsvis i första 
hand på inflyttning av personer med andra modersmål än finska och 
svenska.
Befolkningstillväxten syns inte som en motsvarande ökning av inkoms-
ter från kommunalskatt, men de som flyttar till Helsingfors använder 
stadens tjänster i hög grad. Detta syns i sin tur som allt svårare pro-
blem med tillgången till grundläggande service för invånarna och tjäns-
ternas kvalitet inom allt från småbarnspedagogiken till hemvården för 
äldre personer.
Utvecklingen har lett till att allt fler barnfamiljer med föräldrar i arbetsli-
vet flyttar bort från Helsingfors för att hitta trygga skolor och gator men 
även fungerande tjänster.

Helsingfors budget är till och med nästan 6 % högre än 2022 års bud-
get. I stället för att prioritera stadens funktioner och uppgifter planerar 
Helsingfors att öka utgifterna i en osäker ekonomisk situation. Bud-
getöverskridningen strider emot ansvarsprincipen som antecknats i 
stadsstrategin, enligt vilken utgifterna får öka med 2,51 % år 2023.
Helsingfors sköter därmed inte sin ekonomi ansvarsfullt utan bryter mot 
principerna i strategin och ignorerar världsläget och prognoserna för 
statens ekonomi.

Sannfinländarna hade valt att satsa på grundläggande tjänster i budge-
ten och gjort inbesparingar i sådana tjänster som inte är lagstadgade. 
Sådana är exempelvis hemspråksundervisning och långvarig inkvarte-
ring och sociala förmåner för personer som befinner sig i landet utan 
lagligt skäl. Dessutom anser sannfinländarna att sektorerna borde se 
över sina interna processer för att effektivera verksamheten och mins-
ka byråkratin.

Sannfinländarna anser att Helsingforstillägget för barnfamiljer med barn 
i åldern 1-3 år ska återinföras. Detta skulle underlätta krissituationen 
inom småbarnspedagogiken, där stadens enheter lider av personal-
brist. Fostrans- och utbildningssektorn bör säkerställa att gruppstorle-
karna hålls på nuvarande nivå och att alla barn får skolböcker. Istället 
ska man spara pengar inom ramen för positiv diskriminering och hem-
språksundervisning.

Gällande social- och hälsovårdssektorn anser vi att staden särskilt ska 
ta hand om de svagaste invånarna och att sparåtgärder inte ska riktas 
till äldrevården, handikappvården och närståendevården. Dygnetrunt-
vården av äldre personer och närståendevården ska stärkas. Tjänster-
na för personer som befinner sig i landet olagligt ska återställas till den 
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miniminivå som fastställs i lagen och de anvisningar som följdes tidiga-
re, innan tjänsterna utökades, ska återställas. Social- och hälsovårds-
sektorn ska inte erbjuda tjänster på invandrarnas hemspråk om det inte 
fastställs i lagen.

Räddningsverkets löneprogram ska fortsätta, så att vi uppnår samma 
lönenivå som vid de övriga räddningsverken i Nyland och kan säker-
ställa tillgången till brandmän. Tillgången till akutvård och tjänsternas 
servicenivå ska förbättras. Räddningsskolans finansiering ska säker-
ställas och vid behov ska man samarbeta med de övriga räddningsver-
ken i huvudstadsregionen om statens finansiering inte realiseras.

Försörjningsberedskapen och förändringarna i säkerhetsläget kräver 
att man påskyndar planen för att renovera befolkningsskyddsrummen. 
Dessutom ska nedläggningen av Hanaholmens och Sundholmens 
kraftverk stoppas och kraftverken hållas i drift till slutet av deras livs-
längd. Stadens 
avkastningskrav för Helen får inte ge upphov till prishöjningar för bola-
gets kunder.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, ledamoten Mari Rantanens förslag 
om återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: ledamoten Mari Rantanens förslag om återremiss

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, 
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Elisa Gebhard, 
Mia Haglund, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina 
Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso 
Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Ko-
skela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Ni-
na Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuo-
mas Nevanlinna, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, 
Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, 
Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmy-
ar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna Salminen, Pekka Sauri, Miri-
ta Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Sei-
da Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Johanna Sydän-
maa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Thomas Wall-
gren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar
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Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Mak-
konen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner

Blanka: 1
Marko Kettunen

Frånvarande: 6
Tuula Haatainen, Mari Holopainen, Mikael Jungner, Jenni Pajunen, 
Byoma Tamrakar, Elina Valtonen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Motförslag

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Mika Ebeling fö-
reslog ett tillägg till budgetmomentet 1 30 01 på sida 86, förslag till nytt 
stycke 6:

Stadsfullmäktige förutsätter dessutom i fråga om Sarastia:

 att man utreder alternativa metoder för att säkerställa att löneutbe-
talningen sker rätt, exempelvis genom att ge instruktioner om att 
framför allt inom social- och hälsovårdssektorn och utbildnings- och 
fostranssektorn anlita Seure för att anställa vikarier, så att medarbe-
tarna får sina löner säkrare och snabbare

  

 att man främjar medarbetarnas möjligheter att få löner som fattas i 
sista hand från stadens kontantkassa

  

 att man utreder Sarastias skyldighet att ersätta staden för att bola-
get har levererat ett system som inte fungerar enligt förväntningarna

  

 att snabbt åtgärda problemen i samband med inkomstregistret

  

 att fortsätta förhandlingarna om att betala ersättningar till medarbe-
tarna
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 att undersöka alternativ till Sarastia samt presentera stadsfullmäkti-
ge en utredning över situationen med löneutbetalningarna, Saras-
tias ersättningsskyldighet och eventuella alternativa lönesystem före 
utgången av mars 2023.

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Eeva Kärkkäi-
nen föreslog att stadsfullmäktige beslutar att återinföra hemvårdsstö-
dets Helsingforstillägg för familjer som vårdar barn i åldern 1-2 år i 
hemmet från och med 1.1.2023. I detta syfte ökas anslagen till fost-
rans- och utbildningssektorn med 4 miljoner euro.

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog 
att stadsfullmäktige beslutar att utvidga Helsingforstillägget så att det 
från början av 2023 även gäller barn i åldern 1-3 år på så sätt att hem-
vårdsstödets Helsingforstillägg är 275 euro/mån från och med 
1.1.2023.

För att göra detta möjligt ska anslaget för fostrans- och utbildningssek-
torn utökas med  13,9 miljoner euro (budgetmomentet 200 Avustukset - 
Understöd).

Hemställningskläm

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog 
följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man utreder möjligheten att 
säkerställa att energipriset hålls på rimlig nivå i framtiden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Ojavuo, budgetchef, telefon: 040 356 3831

pia.ojavuo(a)hel.fi
Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 
2025, ehdotus 7.11.2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 31.10.2022

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna budget för år 2023 och ekonomi-
plan som anvisning för åren 2023–2025.

Föredragandens motiveringar

Enligt 20 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet i Nyland ska Helsingfors stad i stadens budget och bok-
föring särredovisa social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets 
ekonomi. Från och med 2023 redovisas social-, hälsovårds- och rädd-
ningssektorn som en separat del med en egen driftsekonomi-, resultat-
räknings-, investerings- och finansieringsdel. Från och med ingången 
av 2023 utgörs finansieringen av social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet av statlig finansiering med allmän täckning samt intäkter 
från kundavgifter och övriga verksamhetsintäkter. Social-, hälsovårds- 
och räddningssektorns investeringar i lös egendom finansieras med 
statlig finansiering. Staden tar ut hyra för sektorns verksamhetslokaler 
och svarar även i framtiden för investeringar i verksamhetslokaler. Hur 
finansiering riktas till olika användningsändamål fastställs i budgeten, 
som fullmäktige fattar beslut om, och resultatbudgeten, som nämnden 
fattar beslut om. I budgeten har social-, hälsovårds- och räddningssek-
torn ett bindande nettobudgeterat budgetmoment som är bindande för 
stadsfullmäktige: social-, hälsovårds- och räddningstjänster. Som bila-
gor till social- och hälsovårdens och räddningsväsendets budget pre-
senteras understödsbilagan, medlemsavgiftsbilagan, investeringspla-
nen och social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 
2023–2025.

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (11 §) ska Helsing-
fors för planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin verksamhet 
utarbeta en servicestrategi för social-, hälsovårds- och räddningssek-
torn. Utöver servicestrategin styrs räddningsväsendet av beslutet om 
räddningsväsendets servicenivå (6 § i lagen om ordnande av rädd-
ningsväsendet). Servicestrategin stöder förverkligandet av stadsstrate-
gin och framför allt uppnåendet av de mål som ställts upp för tjänsterna 
för social- och hälsovårdens olika kundgrupper. Målen i stadsstrategin 
har preciserats och kompletterats i servicestrategin med sektorns ge-
mensamma mål, metoder och löften till helsingforsarna. Stadsfullmäkti-
ge fattar beslut om social-, hälsovårds- och räddningssektorns ser-
vicestrategi 2023–2025 samtidigt med 2023 års budget och ekono-
miplanen 2023–2025. När servicestrategin har godkänts bifogas den till 
2023 års budget och ekonomiplanen 2023–2025.
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Budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023–2025 ingår i 
bilaga 1. Svaren på budgetmotionerna ingår i bilaga 2.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Pia Ojavuo, budgetchef, telefon: 040 356 3831

pia.ojavuo(a)hel.fi
Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 
2025, ehdotus 7.11.2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 31.10.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 740

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussu-
unnitelman ohjeellisena vuosille 2023 - 2025.

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus päättää palauttaa talousarvion uu-
delleenvalmisteltavaksi seuraavin huomioin:

Epävarma maailmantilanne heijastuu myös Helsingin talouden pitoon. 
Epävarmuus yleisestä talouden
tilanteesta inflaation ja Ukrainassa käytävän sodan vuoksi edellyttää 
myös Helsingiltä
varovaisuusperiaatetta talousarviota laadittaessa. Velkaantuminen on 
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liian korkealla tasolla ja sen vuoksi
investointeja tulee hidastaa siten, että ei-välttämättömiä hankkeita vii-
vytetään, asuntotuotantotavoitetta
lasketaan ja uusien asuinalueiden, kuten esimerkiksi Malmin lentoken-
tän rakentamista tai esirakentamista
ei aloiteta.

Kaupungin väestön kasvu perustuu edelleen pääsääntöisesti vieraskie-
listen muuttoihin Helsinkiin.
Kaupungin väestön kasvu ei näy samassa suhteessa kuntaverotulojen 
kasvuna, mutta tulijat käyttävät
runsaasti kaupungin palveluja. Tämä puolestaan näkyy yhä kriisiytyvinä 
ongelmina kaupunkilaisten
peruspalveluiden saatavuudessa ja laadussa lähtien varhaiskasva-
tuksesta päätyen vanhusten kotihoitoon.
Kehitys on johtanut siihen, että yhä useammin Helsingistä poismuuttaa 
työssäkäyviä lapsiperheitä
hakiessaan turvallisia kouluja ja katuja mutta myös toimivia palveluja.

Helsingin talousarvio on peräti lähes 6% korkeampi kuin vuoden 2022 
talousarvio. Sen sijaan, että Helsinki
priorisoisi toimintojaan ja tehtäviään, lisätään menoihin rahaa epävar-
massa taloustilanteessa. Talousarvion
ylitys rikkoo räikeästi strategiaan kirjatun vastuuperiaatetavoitteen 
2,51% menojen kasvusta vuodelle 2023.
Helsinki ei siten hoida talouttaan vastuullisesti vaan rikkoen sekä stra-
tegiaan kirjatut periaatteen mutta
ohittaen myös maailman ja valtion talouden näkymät.

Perussuomalaiset olisivat panostaneet talousarviossa perusasioihin ja 
säästänyt sellaisista asioista, jotka
eivät ole lakisääteisiä. Näitä ovat esimerkiksi omankielinen opetus sekä 
laittomasti maassa olevien
pitkäaikainen majoittaminen ja ilmaiset Hsl-liput. Lisäksi perussuoma-
laiset katsovat, että toimialojen sisällä
tulisi käydä läpi prosessit ja toimintatavat työn tehostamiseksi ja by-
rokratian vähentämiseksi.

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan Helsinki-lisä tulee palauttaa 
1-3-vuotiaiden lasten perheille. Tämä
toimi olisi omiaan helpottamaan varhaiskasvatuksen kriisiytynyttä tilan-
netta, jossa kaupungin yksiköt
kärsivät työntekijäpulasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tulisi 
taata ryhmäkokojen säilyminen
nykyisellään, koulukirjat kaikille lapsille ja säätää pt-rahasta ja omanki-
elisestä opetuksesta.
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Sosiaali- ja terveystoimialalla katsomme, että heikoimmista kaupunki-
laisista tulee pitää erityistä huolta eikä
säästötoimenpiteitä tule kohdistaa vanhus-, vammaispalveluihin ja 
omaishoitoon. Ikääntyneiden
ympärivuorokautista hoivaa ja omaishoitoa tulee vahvistaa. Palaute-
taan lisäksi laittomasti maassa olevien
palvelut takaisin lain vaatimalle minimitasolle ja palautetaan ohjeistus 
vastaamaan samaa kuin ennen
palveluiden laajentamista. Sote-toimialan ei tule tarjota omankielisiä 
palveluita eikä omia erillisiä palveluja
maahanmuuttajille, ellei laki siihen erikseen velvoita.

Pelastuslaitoksen palkkaohjelmaa jatketaan, jotta saavutetaan Keski-
uudenmaan pelastuslaitoksen
palkkataso varmistaaksemme palomiesten saatavuus. Varmistetaan 
ensihoidon palvelutason
parantaminen. Pelastuskoulun rahoitus on turvattava ja haettava tarvit-
taessa yhteistyö muiden pk-seudun
pelastuslaitosten kanssa jos valtion rahoitus ei toteudu.

Huoltovarmuuden ja turvallisuusympäristön muutosten vuoksi on 
tehtävä väestönsuojien nopeutettu
korjaussuunnitelma. Lisäksi on keskeytettävä Hanasaaren ja Salmisaa-
ren voimaloiden alasajo, voimalat on
syytä pitää käynnissä käyttöiän loppuun.

Jussi Halla-ahon palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman 
sisältöinen kuin palautusehdotus. 

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 040 356 3831

pia.ojavuo(a)hel.fi
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 22.09.2022 § 180

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös
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Kansliapäällikkö päätti hyväksyä ehdotukset kaupunginkanslian (ta-
lousarvioluku 140) ja kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden peru-
shankinnan (ta-kohta 8 05 01) vuoden 2023 talousarvioksi ja 2023-
2025 taloussuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti sekä kaupunginkansli-
an talousarvion perustelutekstin (liite 2).

Lisäksi kansliapäällikkö päätti hyväksyä talousarvioluku 150 keskitetysti 
maksettavat menot, kaupunginkanslian käytettäväksi, vuoden 2023 ta-
lousarvioehdotuksen ja 2023-2025 taloussuunnitelman (liite 1) sekä ta-
lousarvion perustelutekstin (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 20.6.2022, § 475, talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2023−2025 laatimisohjeet ja niihin sisälty-
vät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, 
investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjel-
man vuosille 2023−2032.

Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksessa esitetään teknisinä muu-
toksina määrärahoihin Sotepe-uudistuksen myötä aiemmin sosiaali- ja 
terveystoimialan vastuulla olleet asukastalotoiminta ja Stadin Safka -
ruoka-apu henkilöstöineen sekä järjestöyhteistyön ja kaupungin 
avustustoiminnan kaupunkiyhteinen malli, yhteensä 2,5 miljoonaa eu-
roa. Lisäksi työkykyjohtamisasiat siirtyvät työterveysliikelaitoksesta 
kaupunginkansliaan 400 000 euroa. Sarastia-järjestelmän ylläpito-
maksujen kattamiseksi esitetään 3 miljoonan euron määrärahasiirtoa 
kanslialle. Digitalisaatioyksiköllä on digijoryssä käsiteltyjä sitoumuksia 
2,5 miljoonaa euroa talousarvioehdotuksessa esitettyä määrärahaa 
enemmän.

Keskitetyissä määrärahoissa toimielinten toimintakustannuksiin on pai-
ne palauttaa määrärahat koronavuosia edeltävälle tasolle. Lisäksi 
kansliapäällikkö esittää keskitetyn hanketoiminnan toimintakatteen mu-
utosta miljoonalla eurolla. Jo käynnissä olevien sekä eri hauissa sisällä 
olevien (joihin kaupunki on jo sitoutunut päätöksillä, sopimuksilla tai 
muulla tavoin) kaupungin hankkeiden omarahoitusosuuksiin tarvitaan 
ensi vuoden osalta arviolta miljoona euroa enemmän.

Kaupungin palkanmaksuongelman selvittely jatkuu ja sen ratkaisemi-
seksi panostetaan resursseja talouspalveluliikelaitoksessa. Vuodelle 
2023 aiheutuvia kustannuksia ei voi vielä arvioida, mutta Kansliassa tu-
lee varautua näiden kustannusten kattamiseen.

Lisätiedot
Mari Paananen, talouspäällikkö, puhelin: 310 73043

mari.paananen(a)hel.fi
Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115
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helena.tunttunen(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistu-
sjaosto 19.09.2022 § 35

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistusjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen (liite 1) vuodelle 2023 
ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2023−2025 (liite 1).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 494

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle 
esitettäväksi kaupunkiympäristön toimialan talousarvioehdotuksen vu-
odeksi 2023 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2023-2025.

Kaupunkiympäristölautakunta ilmaisi huolensa siitä, että toimialan ta-
lousarvio sisältää tänä vuonna poikkeuksellisen monia ongelmallisia 
kohtia, eikä esitystä voi tällaisenaan tuoda osaksi ensi vuoden ta-
lousarviota.

Toimialan raamipäätöksessä budjetin osaksi tuodut HSL:n infra-
korvaukset tuovat toimintamenoihin 4,4 miljoonan euron vajeen, joka 
toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että lukuisia toimialan tehtäviä, kuten 
kaupungin siisteyttä, lumen vastaanoton kehittämistä, pyöräväylien tal-
vihoitoa tai perustavanlaatuista kaavoitus- ja suunnittelutyötä ei voida 
hoitaa asianmukaisella ja kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla. 
Lautakunta katsoo, että kaupunkiympäristön toimialan talousarviota on 
seuraavassa vaiheessa korjattava näiltä osin.
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Edellä olevaan liittyen lautakunta kiinnitti erikseen huomiota kaupun-
kiympäristön toimialan työntekijöiden kuormittuneisuuteen. Lautakunta 
näki, että kokonaisuudessaan riittävällä tasolla olevat resurssit ja mah-
dollisuus tehdä työnsä hyvin vaikuttavat sekä tuloksellisuuteen että 
työhyvinvointiin myönteisesti. Lautakunta painotti sitä, että tarpeellisten 
rekrytointien viivästyttämistä ei tule käyttää säästötoimenpiteenä. Näi-
stäkin syistä edellä mainittu määrärahatarve on tärkeä.

Lisäksi lautakunta korosti, että toimialan budjetin pienentäminen vuosit-
tain HSL:n infrakorvauksen verran on epätarkoituksenmukainen meka-
nismi, joka sekä vaikeuttaa toimialan perustoimintaa että luo potentiaa-
lisesti strategian kaupungin kestävää kasvua vastaan toimivan kannus-
teen, kun tuloja kasvattavien hankkeiden pääomakustannuksia leika-
taan toimintamenoista. Lisäksi ei ole toimivaa että osan liikennehank-
keista pääomakustannukset näkyvät käyttömenoissa mutta osan ei. 

Lautakunta totesi, että nyt esitelty investointitaso ei ole riittävä ja että 
investoinneissa tarpeita on niin koulu- ja päiväkotihankkeissa, pyöräilyn 
ja kävelyn määrärahoissa kuin puistojen ja liikunta-alueiden investoin-
neissa. On myös tärkeää, että Viikin-Malmin raitiotie tuodaan osaksi 
kymmenvuotista suunnitelmaa.

Lautakunta painotti, että toimialan tulopuolen hankinnassa täytyy arvio-
ida huolella ja taloudellisen kestävyyden kannalta pitkäjänteisesti tontin 
myyntejä koskevia päätöksiä.

Lisäksi lautakunta edellytti, että Venäjän hyökkäyssotaan liittyvän 
energiakriisin vuoksi valmisteltu kokonaisuus, jossa tiivistämme ja no-
peutamme niitä toimia, jotka lisäävät kaupungin toimintojen energiate-
hokkuutta ja vähentävät energiankulutusta, on riittävän pitkälle valmis-
teltu talousarvion päätösprosessia varten. Tässä tilanteessa on erityi-
sen tärkeää löytää ne toimet, joiden avulla säästetään energiaa tuleva-
na talvena ja ne keinot, joissa tehtävät, pienetkin, investoinnit, maksa-
vat itsensä nykyisillä energian hinnoilla nopeasti takaisin. 

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Tuula Pipinen ja suunnit-
telupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa 
jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta ilmaisee huolensa siitä, 
että toimialan talousarvio sisältää tänä vuonna poikkeuksellisen monia 



Helsingfors stad Protokoll 19/2022 129 (224)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
16.11.2022

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

ongelmallisia kohtia, eikä esitystä voi tällaisenaan tuoda osaksi ensi 
vuoden talousarviota.

Toimialan raamipäätöksessä budjetin osaksi tuodut HSL:n infra-
korvaukset tuovat toimintamenoihin 4,4 miljoonan euron vajeen, joka 
toteutuessaan tarkoittaisi sitä, että lukuisia toimialan tehtäviä, kuten 
kaupungin siisteyttä, lumen vastaanoton kehittämistä, pyöräväylien tal-
vihoitoa tai perustavanlaatuista kaavoitus- ja suunnittelutyötä ei voida 
hoitaa asianmukaisella ja kaupunkistrategian edellyttämällä tavalla. 
Lautakunta katsoo, että kaupunkiympäristön toimialan talousarviota on 
seuraavassa vaiheessa korjattava näiltä osin.

Edellä olevaan liittyen lautakunta kiinnittää erikseen huomiota kaupun-
kiympäristön toimialan työntekijöiden kuormittuneisuuteen. Lautakunta 
näkee, että kokonaisuudessaan riittävällä tasolla olevat resurssit ja 
mahdollisuus tehdä työnsä hyvin vaikuttavat sekä tuloksellisuuteen että 
työhyvinvointiin myönteisesti. Lautakunta painottaa sitä, että tarpeellis-
ten rekrytointien viivästyttämistä ei tule käyttää säästötoimenpiteenä. 
Näistäkin syistä edellä mainittu määrärahatarve on tärkeä.

Lisäksi lautakunta korostaa, että toimialan budjetin pienentäminen vuo-
sittain HSL:n infrakorvauksen verran on epätarkoituksenmukainen me-
kanismi, joka sekä vaikeuttaa toimialan perustoimintaa että luo potenti-
aalisesti strategian kaupungin kestävää kasvua vastaan toimivan kan-
nusteen, kun tuloja kasvattavien hankkeiden pääomakustannuksia lei-
kataan toimintamenoista. Lisäksi ei ole toimivaa että osan liikenne-
hankkeista pääomakustannukset näkyvät käyttömenoissa mutta osan 
ei. 

Lautakunta toteaa, että nyt esitelty investointitaso ei ole riittävä ja että 
investoinneissa tarpeita on niin koulu- ja päiväkotihankkeissa, pyöräilyn 
ja kävelyn määrärahoissa kuin puistojen ja liikunta-alueiden investoin-
neissa. On myös tärkeää, että Viikin-Malmin raitiotie tuodaan osaksi 
kymmenvuotista suunnitelmaa.

Lautakunta painottaa, että toimialan tulopuolen hankinnassa täytyy ar-
vioida huolella ja taloudellisen kestävyyden kannalta pitkäjänteisesti 
tontin myyntejä koskevia päätöksiä.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että Venäjän hyökkäyssotaan liittyvän 
energiakriisin vuoksi valmisteltu kokonaisuus, jossa tiivistämme ja no-
peutamme niitä toimia, jotka lisäävät kaupungin toimintojen energiate-
hokkuutta ja vähentävät energiankulutusta, on riittävän pitkälle valmis-
teltu talousarvion päätösprosessia varten. Tässä tilanteessa on erityi-
sen tärkeää löytää ne toimet, joiden avulla säästetään energiaa tuleva-
na talvena ja ne keinot, joissa tehtävät, pienetkin, investoinnit, maksa-
vat itsensä nykyisillä energian hinnoilla nopeasti takaisin. 
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Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

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

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

leena.sutela(a)hel.fi
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.09.2022 § 229

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle 
esityslistan liitteinä yksi (käyttötalous) ja kaksi (investoinnit) olevan vu-
oden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunni-
telmaehdotuksen perusteluineen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä 
kolme olevan kaupunginhallituksen 27.6.2022 hyväksymän vuoden 
2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunni-
telmaehdotuksen 2023-2025 laatimisohjeet.

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädän-
töön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämi-
seksi yleisestä hintatasosta aiheutuvien kustannusten kasvusta huoli-
matta.

Lautakunta toteaa, että raami ja sen ulkopuolelle tässä esityksessä jä-
tetty 14,9 miljoonan osuus eivät mahdollista kaupunkistrategian mukai-
sesti palvelujen tarjoamista eivätkä koronapandemian jälkeisen oppi-
mis- ja hyvinvointivelan purkua. Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät 
ole hyväksyttävissä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että varhaiskasvatus- ja ope-
tusryhmien kokojen kasvattaminen on viimesijainen tuottavuustoimi, 
sillä se voisi merkittävästi heikentää oppimistuloksia, oppimisympäri-
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stön turvallisuutta sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osal-
listuvien lasten ja henkilöstön hyvinvointia.

Lisäksi lautakunta vastustaa uuden sisäisen vuokramallin käyttöönot-
toa, mikäli se korottaisi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisäisiä 
tilavuokrien nettokustannuksia nykyiseen vuokramalliin verrattuna 
enemmän keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana oli kuultavana talous- ja suunnittelupäällikkö Tero Vuonti-
sjärvi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mirita Saxberg: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotukseen:

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että varhaiskasvatus- ja ope-
tusryhmien kokojen kasvattaminen on viimesijainen tuottavuustoimi, 
sillä se voisi merkittävästi heikentää oppimistuloksia, oppimisympäri-
stön turvallisuutta sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osal-
listuvien lasten ja henkilöstön hyvinvointia."

Kannattaja: Veli-Pekka Dufva

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Mirita Saxbergin vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisäksi lautakunta vastustaa uuden sisäisen vuokramallin 
käyttöönottoa, mikäli se korottaisi kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
le sisäisiä tilavuokrien nettokustannuksia nykyiseen vuokramalliin ver-
rattuna enemmän keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen 
yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisätään uudeksi kappaleeksi päätösehdotukseen:

Lautakunta toteaa, että raami ja sen ulkopuolelle tässä esityksessä jä-
tetty 14,9 miljoonan osuus eivät mahdollista kaupunkistrategian mukai-
sesti palvelujen tarjoamista eivätkä koronapandemian jälkeisen oppi-
mis- ja hyvinvointivelan purkua. Esitetyt 17 miljoonan leikkaukset eivät 
ole hyväksyttävissä.
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Kannattaja: Sami Säynevirta

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuk-
sen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Nasima Razmyar: Lisäysehdotus uudeksi 2. kappaleeksi:

Samalla lautakunta edellyttää, että ensi vuoden talousarviossa kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle varataan riittävät resurssit lainsäädän-
töön ja kaupungin omiin päätöksiin perustuvan palvelutason ylläpitämi-
seksi yleisestä hintatasosta aiheutuvien kustannusten kasvusta huoli-
matta. 

Kannattaja: Sini Korpinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

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

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

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

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.09.2022 § 159

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raami ei mahdollista 
kaupunkistrategian täysimääräiseen toteuttamiseen tarvittavien pal-
velujen tarjoamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla energian hinnan nousu näkyy voi-
makkaammin kuin muilla peruspalveluja tuottavilla toimialoilla. Tämän-
hetkisen arvion mukaan toimialan energiakustannukset ovat ensi vuon-
na 4,9 miljoonaa euroa korkeammat kuin kuluvan vuoden talousarvios-
sa.
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Jos energiakustannusten ja yleisen hintatason nousua ei huomioida 
ensi vuoden talousarviossa, tarkoittaa se merkittäviä leikkauksia toimia-
lan palveluiden laatuun ja laajuuteen. Kulttuuri, liikunta, nuorisotoiminta 
ja kirjastot kärsivät pahasti koronapandemiasta ja palveluiden nykyisen 
tason heikentäminen vaikeuttaisi koronasta palautumista merkittävästi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä toimialan käyttömenoihin 
pitääkin lisätä vähintään energiakustannusten nousun verran lisää 
määrärahoja sekä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle eräitä 
menoja.

Talousarvioehdotuksen raamissa ei myöskään ole huomioitu uusien la-
kisääteisten tehtävien kuten oppivelvollisuuslain vaatimia uusia va-
kanssien tuomaa rasitusta 0,2 miljoonaa euroa eikä nuorisoikäluokan 
määrän kasvun tuomaa kustannusta 0,2 miljoonaa euroa. Kaupun-
kistrategian toteuttamisen edellyttämiä kehittämistoimiin tarvittaisiin yh-
teensä 3,7 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Lautakunta esittää huolensa irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun 
määrä rahan pienentämisestä. Se ei vastaa toimialan tarpeita. Lisäksi 
lautakunta katsoo, että hankintamäärärahoista miljoona euroa olisi 
syytä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle.

Tämän lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt erilliset 
lausunnot talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta sekä liikun-
tapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta. Lausunnoissa on 
kriittisiä huomioita hankkeiden priorisoinnista suhteessa toimialan pal-
veluverkkotarpeisiin. Lautakunta pitää myös liikuntapaikkojen ja ulkoi-
lualueiden osoitetun määrärahan tasoa selkeästi liian alhaisena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se 
päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 talousarvioeh-
dotuksesta ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaehdotuksesta liitte-
iden 1–2 mukaisesti.   

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupungin-
hallituksen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousar-
vio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2025 laatimisohjeet (liite 3).

Käsittely

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
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Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esitän ehdotuksen alkuun ennen pohjatekstejä seu-
raavaa tekstiä:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että raami ei mahdollista 
kaupunkistrategian täysimääräiseen toteuttamiseen tarvittavien pal-
velujen tarjoamista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla energian hinnan nousu näkyy voi-
makkaammin kuin muilla peruspalveluja tuottavilla toimialoilla. Tämän-
hetkisen arvion mukaan toimialan energiakustannukset ovat ensi vuon-
na 4,9 miljoonaa euroa korkeammat kuin kuluvan vuoden talousarvios-
sa.

Jos energiakustannusten ja yleisen hintatason nousua ei huomioida 
ensi vuoden talousarviossa, tarkoittaa se merkittäviä leikkauksia toimia-
lan palveluiden laatuun ja laajuuteen. Kulttuuri, liikunta, nuorisotoiminta 
ja kirjastot kärsivät pahasti koronapandemiasta ja palveluiden nykyisen 
tason heikentäminen vaikeuttaisi koronasta palautumista merkittävästi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä toimialan käyttömenoihin 
pitääkin lisätä vähintään energiakustannusten nousun verran lisää 
määrärahoja sekä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle eräitä 
menoja.

Talousarvioehdotuksen raamissa ei myöskään ole huomioitu uusien la-
kisääteisten tehtävien kuten oppivelvollisuuslain vaatimia uusia va-
kanssien tuomaa rasitusta 0,2 miljoonaa euroa eikä nuorisoikäluokan 
määrän kasvun tuomaa kustannusta 0,2 miljoonaa euroa. Kaupun-
kistrategian toteuttamisen edellyttämiä kehittämistoimiin tarvittaisiin yh-
teensä 3,7 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Lautakunta esittää huolensa irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun 
määrä rahan pienentämisestä. Se ei vastaa toimialan tarpeita. Lisäksi 
lautakunta katsoo, että hankintamäärärahoista miljoona euroa olisi 
syytä siirtää investoinneista käyttötalouden puolelle.

Tämän lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt erilliset 
lausunnot talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta sekä liikun-
tapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmasta. Lausunnoissa on 
kriittisiä huomioita hankkeiden priorisoinnista suhteessa toimialan pal-
veluverkkotarpeisiin. Lautakunta pitää myös liikuntapaikkojen ja ulkoi-
lualueiden osoitetun määrärahan tasoa selkeästi liian alhaisena."

Kannattaja: Nina Suomalainen
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 66

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslauta-
kunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussu-
unnitelmaehdotuksen vuosille 2023–2025.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätiedot
Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki(a)hel.fi

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 08.09.2022 § 91

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupungin-
hallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo-
tuksen 2023–2025 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

08.09.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Timo Martiskainen:
Täydennän esittelijän perusteluja seuraavasti: "Staran kehitys- ja tu-
ottavuusohjelma on osa talousarviota, josta raportoidaan sekä johto-
kunnalle että hankkeen ohjausryhmälle."

Muutan liitteenä 1. olevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 
sivulla 3, kuudennen kappaleen viimeisen lauseen muotoon: "Tämä 
edellyttää sitä, että töitä on mahdollisimman tasaisesti läpi vuoden."

Muutan liitteen 1. sivulla 7, kolmannen kappaleen muotoon: "Stara ot-
taa käyttöön ympäristöraportointijärjestelmän, jonka avulla seurataan 
tarkemmin jäteraportointia ympäristöraportoinnissa."

Lisään liitteen 1. kohtaan "Muut toiminnan tavoitteet" ensimmäisen 
kappaleen: "Kehitys- ja tuottavuusohjelman suunnitelman ja tavoittei-
den mukainen toteutus."

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2022 § 31

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhalli-
tukselle esitettäväksi vuoden 2023 talousarvioehdotuksen liitteiden 1-2 
mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela(a)hel.fi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 07.09.2022 § 17

HEL 2022-005385 T 02 02 00
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Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä talous-
hallintopalveluliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2023 - 2025 liitteiden 5 (muutettu 
liite 1) ja 6 (muutettu liite 3) mukaisesti sekä lähettää talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle 
14.9.2022 mennessä. Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoi-
mikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen kokouksessaan 5.9.2022 
ja taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
järjestöjen vastineen talousarvioehdotukseen (liite 4).

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot
Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

tiia.kumpulainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 181

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvioehdotuksen vuodelle 
2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousar-
vioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–
2025 sosiaali- ja terveyslautakunta totesi samalla seuraavaa:

Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken valtionrahoituksen las-
kelmat aiheuttavat aiempaa suurempaa tuottavuuspainetta sotepe-
palveluiden järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 
valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus uusien 
tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä täysimääräisesti katta-
maan näistä uusista tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista valtionra-
hoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön ikääntymisestä ja 
väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 
2023.

Käsittely
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06.09.2022 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:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että tämän hetken valtionrahoituksen las-
kelmat aiheuttavat aiempaa suurempaa tuottavuuspainetta sotepe-
palveluiden järjestämiselle. Erityisen ongelmallisena lautakunta pitää 
valmistelussa esitettyjä arvioita siitä, että valtion lisärahoitus uusien 
tehtävien ja velvoitteiden toteuttamiseen ei riitä täysimääräisesti katta-
maan näistä uusista tehtävistä ja velvoitteista aiheutuvia kustannuksia. 
Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista valtionra-
hoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Lautakunta myös korostaa tarvetta varautua väestön ikääntymisestä ja 
väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun myös vuonna 
2023."

Kannattaja: jäsen Oula Silvennoinen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsingin ei tu-
le talousarviokaudella ottaa käyttöön uusia palvelumaksuja tai korottaa 
nykyisiä kustannustason muutosta enempää."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Maahanmuuttajille ei tule järjestää erillisiä omia palveluita pelkän 
maahanmuuttajastatuksen perusteella, ellei laki siihen nimenomaisesti 
erikseen velvoita. Sosiaali- ja terveystoimialan varoista ei tule kustan-
taa uskonnollisiin menoihin liittyviä tiloja. Pelastustoimen integrointia 
harkitessa tulee varmistaa, etteivät pelastustoimen toiminnot heikkene. 
Sosiaali- ja terveyspalveluita ei laajenneta muunkielisiksi. Vanhusten 
ympärivuorokautisen laitoshoidon paikkoja ei tule vähentää tai vastaa-
vasti on lisättävä tehostetun palveluasumisen paikkoja. Säästöjä sosi-
aali- ja terveystoimialalla tulisi etsiä purkamalla ylimääräistä byrokrati-
aa. Varat vaikeavammaisten tilapäishoitoon tulee sisällyttää budjettiin. 
Budjetissa pitäisi huomioida läpinäkyvästi maahanmuutosta aiheutune-
et kustannukset, mihin hyväksytty kaupunkistrategia velvoittaa."
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Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 8
Maaret Castrén, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Mat-
ti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 5
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Kati Juva, Björn Månsson, Sinikka 
Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.
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30.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

sampo.pajari(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.09.2022 § 65

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Johtokunta hyväksyi kaupunginhallitukselle esitettäväksi liikenneliikelai-
toksen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2023-2025 talous-
suunnitelmaesityksen. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 24.08.2022 § 27

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hy-
väksyä Palvelukeskusliikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodeksi 
2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024 - 2025

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi
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§ 273
Inkomstskattesats för år 2023

HEL 2022-012471 T 02 03 01 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade fastställa 5,36 % som inkomstskattesats för 
2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktige i enlighet med 111 § i kom-
munallagen, senast i samband med att budgeten godkänns, ska fatta 
beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocent-
satser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i la-
gen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 novem-
ber året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomst-
skattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjär-
dedels procentenhets noggrannhet.

När staden fastställer kommunalskattesatsen för 2023 måste vårdre-
formens inverkan på kommunernas kommunalskattesats för 2023 be-
aktas. Kommunerna kan inte självständigt besluta om kommunalskat-
tesatsen för 2023, utan den bildas av kommunalskattesatsen för år 
2022, som sänks så att den motsvarar den procentenhetsändring som 
fastställts i lagstiftningen. Nedskärningen av inkomstskatteprocenten 
för 2023 (procentenheter) från nivån 2022 görs i samma storlek i alla 
kommuner i Fastlandsfinland.

Bestämmelser om hur kommunernas inkomstskattesats för år 2023 ska 
fastställas ingår i lagen om ändring av 55 § i lagen om genomförande 
av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om 
införande av den lagstiftning som gäller reformen. Motsvarande be-
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stämmelser ingår i lagen om ändring av 91 b § i lagen om beskatt-
ningsförfarande. Avsikten med bestämmelserna är att förhindra skärp-
ningar i beskattningen till följd av att kommunernas uppgifter överförs 
till välfärdsområdena och i fortsättningen finansieras av staten, vilket 
kräver att staten höjer sina skatter.

Enligt gällande lagstiftning ska kommunfullmäktige bestämma som in-
komstskattesats för 2023 inkomstskattesatsen för 2022 (som var 18,00 
% i Helsingfors år 2022) minskad med 12,64 procentenheter.

Således ska Helsingfors stad fastställa 5,36 % som inkomstskattesats 
för 2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 741

HEL 2022-012471 T 02 03 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 
5,36 %.

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 274
Fastighetsskatteprocentsatser för år 2023

HEL 2022-011776 T 02 03 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade bestämma följande fastighetsskattepro-
centsatser för år 2023:

 den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93
 skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41
 skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93
 skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93
 skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktige enligt 11 § i fastig-
hetsskattelagen årligen på förhand ska bestämma storleken av kom-
munens fastighetsskatteprocentsatser, inom de intervall som anges i 
lagen, och samtidigt fastställa inkomstskattesatsen för finansåret. Fas-
tighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents 
noggrannhet. Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighets-
skatteprocentsats, en skatteprocentsats för byggnader för stadigvaran-
de boende och en skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader (den 
senare i enlighet med regeringens proposition 174/2016 med förslag till 
lag om ändring av fastighetsskattelagen). En kommun kan, om den så 
önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för kraftverk, för 
allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förutsättningar för 
obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsregionen) ska 
enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild skattepro-
centsats för obebyggda byggplatser.
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De i lagstiftningen fastställda gränserna för fastighetsskatteprocentsat-
serna är vid beskattningen 2023 som följer:

 den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93–2,00
 skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41–

1,00
 skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00
 skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00, i de 

kommuner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen minst 3,00 
procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats 
som kommunfullmäktige bestämt, dock högst 6,00 procent

 fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00
 fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och -

konstruktioner 0,93–3,10

Gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna har inte ändrats sedan 
2022.

Fastighetsskatteprocentsatserna år 2022 i Helsingfors är de följande:

 den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93
 skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41
 skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93
 skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93
 skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2023 uppgå till 300 miljo-
ner euro. Värdet på redovisningen 2022 är 295 miljoner euro.

Ökningen i fastighetsskatteintäkterna på 1,7 procent 2023 beror i hu-
vudsak på att fastighetsbeståndet vuxit och skattebasen därigenom 
förutses öka.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteför-
valtningen senast den 17 november.

Lagberedning av totalreformen av fastighetsbeskattningen

Regeringen lämnar inte någon regeringsproposition om en värderings-
reform inom fastighetsbeskattningen till riksdagen under denna rege-
ringsperiod. Landets regeringen har, även med beaktande av den all-
männa ökningen av boendekostnaderna, bedömt att det i nuläget inte 
är motiverat att under den kvarvarande valperioden lämna en sådan re-
formproposition till riksdagen som oundvikligen skulle öka den ekono-
miska osäkerheten. En eventuell värderingsreform inom fastighetsbe-
skattningen skjuts således upp tidigast till 2025 eller åren därefter.
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Hur projektet för utveckling av byggnads- och fastighetsregisteruppgifterna påverkar beskatt-
ningsvärdena för fastighetsskatten

De senaste åren har Helsingfors stad såväl själv som med hjälp av 
konsulter i ett separat projekt rett ut skillnaderna mellan informationen i 
Skatteförvaltningens fastighetsskattelängd och stadens egna register. 
På basis av utredningarna konstateras att det förekommer skillnader 
mellan dessa myndigheters register. Riktiga registeruppgifter påverkar 
för det första direkt beskattningsvärdena som utgör grund för fastig-
hetsskatten och därigenom de fastighetsskatteinkomster som staden 
får. För det andra blir fastighetsbeskattningen mer rättvis för de skatt-
skyldiga.

Staden har 2022 skickat tusentals uppdateringar om fastighetsuppgifter 
på olika nivåer till Skatteförvaltningen för att rättas. Dessa uppgifter ska 
utgöra grunden för fastighetsbeskattningen 2023. År 2021 skickades 
uppdaterade uppgifter för cirka 2 000 fastigheter. Projektet för utveck-
ling av registeruppgifterna hämtar enligt preliminära uppskattningar in 
ca 3–5 miljoner euro mer fastighetsskatteintäkter till Helsingfors fram till 
2024.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 742

HEL 2022-011776 T 02 03 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2023 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
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 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi
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§ 275
Överskridning av anslag för markförvärv i 2022 års budget

HEL 2022-010022 T 02 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade bemyndiga stadsmiljönämnden att över-
skrida budgetmomentet 8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter och ak-
tier som berättigar till besittning av fastigheter samt ersättningar för 
planläggning och kompletteringsbyggande med sammanlagt 5 300 000  
euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ville Vastamäki, investeringschef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadens disponibla anslag för markförvärv och ersättningar för kom-
pletteringsbyggande är cirka 22,9 miljoner euro för 2022, inklusive be-
viljade överskridningsrätter från föregående års oanvända anslag. Un-
der 2022 har staden hittills förvärvat fastigheter och arrenderätter ge-
nom affärer, markbyten och markanvändningsersättningar sammanlagt 
för cirka 19,0 miljoner euro, och tillgängliga anslag finns för cirka 3,9 
miljoner euro.

Staden har uppnått ett förhandlingsresultat i två bytesaffärer med sta-
ten (NTM) och Vanda stad. Vid byten utan mellanskillnad överlåter sta-
den områden i andra kommuner som ersättning för områden som ligger 
i Helsingfors. Bytesvärdena är sammanlagt cirka 3,2 miljoner euro. Vid 
bytesaffären med staten överlåter staden naturskyddsområden och får 
en småhusfastighet i Marudd. I bytesaffären med Vanda stad överlåter 
staden råmark i Västersundom i Vanda och får råmark i Sundberg i Ös-
tersundom, dvs. den s.k. Västersundoms kil. Affären gör stadens mar-
kägande mer sammanhängande. Bytena tas upp för beslut så att de 
genomförs i år.
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Utöver dessa förhandlade markbyten ska staden betala ersättningar för 
kompletteringsbyggande till Helsingfors stads bostäder Ab (HEKA) år 
2022. Elva projekt har rätt till ersättningar på sammanlagt cirka 6,0 mil-
joner euro, som gör det möjligt att bygga bostäder på cirka 28 000 m² 
vy (cirka 400 bostäder).

För de markbyten och de ersättningar för kompletteringsbyggande som 
ska genomföras under resten av året behövs cirka 9,2 miljoner euro, 
varav det efter de anslag som reserverats i budgeten och de överskrid-
ningar som redan beviljats i början av året fattas cirka 5,3 miljoner eu-
ro.

Markbyten och markanvändningsavtal

Staden har gjort eller beslutat om att göra fem markbyten i Haga, Kår-
böle, Dal och Nordsjö och på Degerö. Markförvärvens totala värde 
uppgår till 1,4 miljoner euro.

I de fyra markanvändningsavtal som redan fullgjorts har markägaren 
betalat markanvändningsersättning som mark. Förvärven ligger i Jollas, 
Skatudden och Kånala. Det sammanlagat värdet på de markanvänd-
ningsersättningar som betalats som mark är cirka 0,8 miljoner euro.

Den sammanlagda summan av de ovannämnda, redan genomförda 
markbytena och redan betalda markanvändningsersättningarna samt 
de fastighetsarrangemang på cirka 3,2 miljoner euro som förhandlats 
fram med Vanda och staten kommer att uppgå till cirka 5,4 miljoner eu-
ro 2022 och riktas till anslagen för markförvärv. Av denna summa har 
2,2 miljoner euro redan genomförts och ingår i de 19,0 miljoner euro 
som hittills använts.

Behovet av överskridningsrätt

De anslag som reserverats för markförvärvning och kompletterings-
byggande räcker till för de förvärv som planerats för 2022, om man inte 
beaktar andelen för sådana markbyten och ersättningar för markan-
vändningsavtal för vilka tidpunkten för genomförandet är svår att förut-
se.

Enligt bokföringspraxis krävs anslag för markförvärv för att staden ska 
kunna förvärva en fastighet genom byte, i form av markanvändningser-
sättning eller genom gåva eller arv, fastän förvärvet inte orsakar utgifter 
för staden. De anslag som markbyten, (brådskande) markförvärv som 
separata oförutsägbara projekt och markanvändningsavtalens markan-
vändningsersättningar i form av mark och därtill hörande fastighetsar-
rangemang kräver ansågs inte vara ändamålsenliga att reservera i 
budgeten. Dessas antal varierar nämligen mycket från år till år och det 
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är osäkert  när de kan genomföras, vilket bland annat beror på när de 
relevanta detaljplanerna vinner laga kraft. Praxis har varit att man kun-
nat ansöka om överskridningsrätt för dessa anslagsbehov i enskilda 
fall.

För att undvika bokförings- och skattetekniska oklarheter övergår sta-
den till en praxis där markanvändningsersättningen i fortsättningen be-
talas till fullt belopp och staden köper ersättningen som betalas med 
mark med ett separat köpebrev. Också i fråga om markbyten övergår 
staden till en praxis där byten genomförs som två separata affärer: köp 
och försäljning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ville Vastamäki, investeringschef, telefon: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Stadsmiljösektorn
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Stadskansliet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 743

HEL 2022-010022 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päätti oikeuttaa 
kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion 
kohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennus-
korvaukset yhteensä 5 300 000 eurolla.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ville Vastamäki, investointipäällikkö, puhelin: 310 25902
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ville.vastamaki(a)hel.fi
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§ 276
Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023–
2025

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände social-, hälsovårds- och räddningssektorns 
servicestrategi 2023–2025. 

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mikko Paunio fö-
reslog att stadsfullmäktige godkänner servicestrategin för social-, häl-
sovårds- och räddningstjänsten för 2023-2025 med följande ändringar: 
social- och hälsovårdstjänster på övriga språk tilläggs inte, meningen 
på sida 22 i bilaga 1 "Vi utvecklar också våra tjänster på andra språk." 
avlägsnas, inga specifika tjänster erbjuds invandrare endast med hän-
visning till invandrarstatus om inte lagen uttryckligen förutsätter det, 
meningen på sida 5 i bilaga 1 "Helsingfors befolkning blir alltmer mång-
skiftande och det språkliga spektrumet växer, vilket måste beaktas i 
serviceutbudet." avlägsnas, lokaler som används för religiösa tillställ-
ningar bekostas inte, vid utformningen av utbudet av digitala tjänster 
gör man en kritisk bedömning över vem tjänsterna riktas till, tjänster in-
om specialsjukvården som är parallella med HUS utbud skapas inte i 
onödan, satsningar görs på att systemet med servicesedlar fungerar 
och detta system prioriteras ifall tjänsten tillhandahålls av den privata 
sektorn, dessutom poängteras att räddningsverket också i framtiden 
måste ha ett eget, särskilt beslut om servicenivå och att integrationen 
med social-och hälsovårdssektorn inte får innebära att räddningsverket 
försvagas eller att byråkratin i samband med räddningstjänsterna ökar. 
Ordet "likabehandling" i servicestrategin berättar inte alltid vad som av-
ses i respektive sammanhang. Alla invånare behöver inte alla tjänster, 
t.ex. seniorer och funktionshindrade behöver annorlunda omsorg än 
friska personer i arbetsför ålder. Då det finns ett behov av tjänster, bor-
de de finnas till hands för alla som behöver dem. Av den anledningen 
avlägsnas de otydliga meningarna på sida 7 i bilaga 1: "Tjänsterna ska 
ordnas på lika villkor för alla invånare. Likabehandling innebär inte att 
tjänsterna utförs på samma sätt för alla."

Service på andra språk än finska och svenska ökar segregationen i 
stället för att främja språkkunskaper, vilka är en absolut förutsättning 
för integration i samhället. Service på andra språk kan inte heller anses 
vara motiverat under rådande ekonomiska förhållanden. Tolktjänster 
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ersätts av staten, varför Helsingfors inte bör ta sig an sådana utgifter 
som är på statens ansvar.

2 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Laura Korpinens motförslag

Ja-röster: 70
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati 
Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, 
Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, 
Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, 
Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salmi-
nen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, 
Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, 
Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Elina 
Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan 
Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko 
Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 1
Wille Rydman

Frånvarande: 6
Harry Harkimo, Pia Kopra, Tom Packalén, Anni Sinnemäki, Johanna 
Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Henriksson, planeringschef, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
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Mia-Veera Koivisto, servicestrategichef, telefon: 310 35567
mia-veera.koivisto(a)hel.fi

Sampo Pajari, ekonomi- och planeringschef, telefon: 310 42504
sampo.pajari(a)hel.fi

Bilagor

1 Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023-2025

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet centrala funktioner och lagändringar gäller också 
Helsingfors. De viktigaste förändringarna är statens mål- och ekonomi-
styrning samt den förstärkta organiseringen. Den nya lagstiftningen och 
den stramare ramen för den nya finansieringsmodellen, i kombination 
med ett växande behov av tjänster, kräver stark strategisk planering 
och ledning. Helsingfors stad har det primära ansvaret för att organise-
ra den lagstadgade social- och hälsovården samt räddningsväsendet. 
Ändringarna sätter press på att förtydliga och stärka organisatörsrollen.

Organiseringen av social- och hälsovården förutsätter att servicesy-
stemet leds som en samordnad helhet: kunskapsbaserat ledarskap, 
hantering av kostnader, prognostisering och förebyggande av service-
behovets utveckling, säkerställande av tjänsternas tillräcklighet samt 
tillgången till personal och personalens varaktighet, systematiskt plane-
rad produktionsstruktur, styrning och utnyttjande av serviceproduktio-
nen samt övervakning och samordning av tjänsterna.  

Stadens servicestrategi för social-, hälsovårds och räddningssektorn 
(11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård) har utarbetats för 
planering och ledning av ekonomin och verksamheten.  Innehållet i 
servicestrategin definieras i lagen. Utöver servicestrategin styrs rädd-
ningsväsendet av beslutet om räddningsväsendets servicenivå (6 § i 
lagen om ordnande av räddningsväsendet).

Den nya lagstadgade servicestrategin är serviceanordnarens strategi, 
där man fastställer de långsiktiga målen för den social- och hälsovård 
som serviceanordnaren ansvarar för att ordna samt målen för genom-
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förandet av tjänsterna. Dessa mål tar hänsyn till invånarnas behov, lo-
kala förhållanden samt tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglig-
het.

Den första servicestrategiperioden i Helsingfors är en förändringsstra-
tegi som omfattar knappt en fullmäktigeperiod och som till sin natur är 
kortvarig. Med hjälp av den genomförs reformens centrala förändringar.

Servicestrategin stöder genomförandet av stadsstrategin. Målen i 
stadsstrategin har preciserats och kompletterats i servicestrategin med 
sektorns gemensamma mål, metoder och löften till helsingforsarna. 
Servicestrategins utgångspunkt är att Helsingfors framöver allt bättre 
ska kunna svara mot sina invånares servicebehov. 

Genomförandet av servicestrategin följs upp vid årliga förhandlingar 
med social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom fastställer de riksom-
fattande strategiska fyraårsmålen serviceanordnarens strategiska rikt-
linjer.

Beredning av servicestrategin

Beredningen av servicestrategin inleddes år 2020 som en del av förbe-
redelserna inför vårdreformen. Målet var att Helsingfors tar en allt star-
kare organisatörsroll och utkristalliserar organisatörens strategi och 
mål.

Social- och hälsovårdssektorns högsta ledning har fungerat som styr-
grupp för beredningen av servicestrategin, och beredningen har sam-
ordnats av en samordningsgrupp som utsetts för uppgiften.

Under 2021 kartlades organiseringens nuläge med hjälp av samar-
betsmöten och intervjuer med sakkunniga. Kartläggningens resultat 
jämfördes med vårdreformens lagförslag. Efter att lagarna godkänts 
ordnades verkstäder där sammanlagt cirka 200 sakkunniga, direktörer 
och chefer från social- och hälsovårdssektorn deltog. I verkstäderna 
konkretiserades utvecklingsbehoven i fråga om organiseringen av 
tjänsterna, och den gemensamma viljan för framtidens service klarna-
de.

Utkastet till servicestrategi beaktar de invånar- och personalenkäter 
som gjordes sommaren 2022. Utkastet till servicestrategi presentera-
des för personalorganisationernas organisationsdelegation och perso-
nalkommissionen. Ledamöterna i handikapp-, äldre- och ungdomsrådet 
fick möjlighet att kommentera löftena, målen och metoderna i utkastet 
till servicestrategi.
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Servicestrategins beredning, struktur och teman har presenterats för 
sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsen-
det och för social- och hälsovårdsnämnden.

En gemensam aftonskola om temana i servicestrategin ordnades för 
social- och hälsovårdsnämnden samt räddningsnämnden. Fullmäktige-
ledamöterna hade möjlighet att delta i beredningen genom att framföra 
sin åsikt om den nya sektorns mål och service på stadsfullmäktiges 
servicestrategiseminarium.

Helsingfors stad hörde organisationer vid beredningen av välfärdsre-
formens organisationssamarbete, bland annat genom en webbenkät 
vars svar tillämpades i arbetet med servicestrategin. Under beredning-
en hördes också experter på vårdreformen inom organisationerna.

Servicestrategin har redigerats utifrån diskussioner, enkäter, utlåtanden 
och respons och ytterligare bearbetats tillsammans med experter från 
social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsverket.

Material som uppstått genom delaktighet används i fortsättningen ock-
så när verksamheten planeras. Under strategiperioden säkerställs att 
tjänsteproducenter, organisationer och stadens personal har möjlighet 
att delta i den konkreta planeringen av åtgärder.

I beredningen av den första servicestrategin har man ytterligare beaktat 
de allmänna riksomfattande målsättningar för välfärdsreformen som 
man haft kännedom om, målen för social-, hälsovårds- och räddnings-
tjänster i Helsingfors stadsstrategi samt de strategiska utvecklingsbe-
hov som identifierats inom social- och hälsovårdssektorn och rädd-
ningsväsendet.

Servicestrategins struktur och innehåll

Målet med servicestrategin är att invånarna snabbt, smidigt och jämlikt 
ska få de tjänster de behöver. Strategin innehåller målsättningar för le-
darskap och personal samt mål för tjänsternas tillgänglighet.

Ledningen säkerställer att invånarna får de tjänster de behöver. En 
kompetent personal som mår bra är en förutsättning för att lyckas. Med 
hjälp av en bättre kostnadseffektivitet, samordning av tjänster och an-
vändning av externa serviceproducenter samt styrning säkerställs såväl 
tjänsternas kvalitet som tillgänglighet.

Servicestrategins mål och metoder utgör tillsammans med Helsingfors 
stadsstrategi riktlinjerna för beslutsfattandet och utvecklingen.

Genomförande och uppföljning
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Vi följer upp måluppfyllelsen i syfte att se till att servicestrategin lyckas 
och är effektiv. Genom systematisk övervakning och utvärdering kan 
man vid behov precisera åtgärderna för att säkerställa att servicestra-
tegins mål uppnås.

Servicestrategins utfall följs upp i enlighet med stadsstrategins mål och 
processerna för uppföljning av ekonomin och verksamheten. Ser-
vicestrategin omsätts i praktiken i sektorns dagliga arbete.

Den strategiska måluppfyllelsen följs också upp i de årliga förhandling-
arna med social- och hälsovårdsministeriet som en del av uppföljning-
en och utvärderingen av hur organiseringsansvaret har utfallit.

Sektorn utarbetar en sammanfattad presentation av och marknadsfö-
ringsmaterial om servicestrategin för kommunikation till invånare och 
personal.

Beslutsfattande vid godkännande av servicestrategin

Servicestrategin ska fastställas enligt samma tidsplan som stadens 
budget för 2023 och ekonomiplan för 2023–2025.  När servicestrategin 
har godkänts bifogas den till 2023 års budget och ekonomiplanen 
2023–2025. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Riikka Henriksson, planeringschef, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, servicestrategichef, telefon: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, ekonomi- och planeringschef, telefon: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi

Bilagor

1 Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023-2025

Bilagematerial

1 Asukas- ja henkilöstökyselyjen yhteenveto
2 Vammaisneuvoston lausunto palvelustrategialuonnoksesta
3 Vanhusneuvoston lausunto palvelustrategialuonnoksesta

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria



Helsingfors stad Protokoll 19/2022 157 (224)
Stadsfullmäktige

Ärende/9
16.11.2022

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

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 751

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 
palvelustrategian 2023–2025. 

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Liitteen 1 muutokset:

Poistetaan sivulta 5 "Helsingin väestö on yhä monimuotoisempaa, ja 
kielellinen kirjo kasvaa, mikä on
huomioitava palvelutarjonnassa."

Poistetaan sivulta 7 "Palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille 
asukkaille. Yhdenvertaisuus ei
tarkoita sitä, että palvelut toteutettaisiin kaikille samalla tavalla."

Lisätään sivulle 7 "Helsinki pyrkii segregaation ehkäisemiseksi tuotta-
maan kaikille helsinkiläisille samoja
palveluja ellei laki erikseen määrää palvelun järjestämisestä"

Poistetaan sivulta 22 "Kehitämme myös muunkielisiä palvelujamme."

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, Palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistu-
sjaosto 19.09.2022 § 36
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HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto päätti 
esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan 
palvelustrategialuonnoksen (liite 1) vuosille 2023-2025. 

Käsittely

19.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
uudistusjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle sosiaali-, terveys- 
ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen (liite 1) vuosille 2023-
2025 seuraavin muutoksin:

Strategian lähtökohta ja valmistelu -kappale

s. 2: Sote-uudistuksen tavoitteet -laatikkoon lisätään uudeksi ensimmä-
iseksi kohdaksi: ”kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja”

Visio -kappale

s. 9: Visio muutetaan muotoon: ”Luomme helsinkiläisille hyvinvointia, 
terveyttä ja turvallisuutta yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella”

s. 9: Muutetaan kappale

”Helsinki turvaa jatkossakin palvelujen saatavuuden monituottajamallia 
hyödyntäen. Palvelutuotanto koostuu toimialan omasta palvelutuotan-
nosta sekä yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tuotta-
mista osto- ja palvelusetelipalveluista. Ulkoisten palveluntuottajien 
osaaminen on tärkeässä roolissa asukkaiden palvelukokonaisuuksia 
suunniteltaessa ja kehitettäessä.” 

muotoon: ”Helsinki turvaa jatkossakin palvelujen saatavuuden monitu-
ottajamallia hyödyntäen. Palvelutuotanto koostuu keskeisiltä osin toi-
mialan omasta palvelutuotannosta, jonka lisäksi hyödynnetään yksityis-
ten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien tuottamia osto- ja palvelu-
setelipalveluita. Ulkoisten palveluntuottajien osaamista voidaan käyttää 
apuna myös asukkaiden palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa ja ke-
hitettäessä.

s. 9: korvataan viimeisen virkkeen ilmaus Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri ilmaisulla HUS-yhtymä
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s. 11: muutetaan laatikon toinen kohta kuulumaan: ”Saumattomilla ja 
yhteen sovitetuilla palveluilla, panostamalla ennaltaehkäisyyn sekä yh-
teistyöllä eri toimijoiden välillä varmistamme nykyistä vaikuttavammat 
palvelut.”

s. 11: muutetaan laatikon neljäs kohta kuulumaan: ”Palvelut ovat laa-
dukkaita, turvallisia ja yhdenmukaisia ja ne edistävät yhdenvertaisuutta 
riippumatta palvelujen tuottajista.”

Palvelustrategian temaattiset kokonaisuudet ja painopisteet 2023– 
2025 -kappale

s. 14: Muutetaan ”Järjestämisen johtaminen” väliotsikon jälkeisen 
listauksen toinen kohta: ”Siirrämme painopistettä oman tuotannon joh-
tamisesta kohti kokonaisvaltaista, sektorirajat ylittävää järjestämisen 
johtamista. Korostamme asiakasprosessien johtamista, sopimusten 
johtamista sekä tavoitteellisen yhteistyön rakentamista ja yhteisjohta-
mista eri toimijoiden välillä.”

Muotoon: ”Vahvistamme sekä oman tuotannon johtamista että koko-
naisvaltaista, sektorirajat ylittävää järjestämisen johtamista. Oman tuo-
tannon johtamisessa korostamme hyvää henkilöstöjohtamista sekä 
palveluiden laadun ja kustannusvaikuttavuuden kehittämistä, järjestä-
misen johtamisessa taas asiakasprosessien johtamista, sopimusten 
johtamista sekä tavoitteellisen yhteistyön rakentamista ja yhteisjohta-
mista eri toimijoiden välillä.”

s. 15: Muutetaan ” Henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja osaaminen” 
väliotsikon jälkeisen listauksen neljäs kohta ”Henkilöstömme osallistuu 
palvelujen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen asukkai-
den palveluketjujen parantamiseksi.”

Muotoon: ”Varmistamme, että käytössä on riittävät toimintamallit ja ra-
kenteet, joilla koko henkilöstö voi osallistua palveluiden ja eri toimijoi-
den välisen yhteistyön kehittämiseen asukkaiden palveluketjujen pa-
rantamiseksi.”

s. 17: Lisätään ”Yhteistyö erikoissairaanhoidon järjestämisessä” väliot-
sikon jälkeiseen listaukseen uudeksi kohdaksi: ”Varmistamme yhdessä 
muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa sujuvan jatkohoidon 
potilasturvallisuuden ja sairaalapäivystysten toiminnan turvaamiseksi.”

s. 17: Muutetaan ”Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
välinen yhteistyö ja integraatio” väliotsikon jälkeisen listauksen toinen 
kohta kuulumaan: ”Kartoitamme yhteistyössä palvelumuodot ja proses-
sit, joissa voimme tiivistää yhteistyötä sekä luoda uusia toimintamalleja 
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palvelujen järjestämiseen sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuu-
den edistämiseen. Parannamme kotiin vietävää päivystyksellistä akuut-
titilanteiden hoitoa.”

s. 18: muutetaan virke: ”Tämä edellyttää oman ja hankitun palvelutuo-
tannon kustannusten ja vaikuttavuuden vertailukelpoisuuden ja läpi-
näkyvyyden parantamista” muotoon: ”Tämä edellyttää oman ja hanki-
tun palvelutuotannon kustannusten ja vaikuttavuuden vertailukelpoisu-
uden ja läpinäkyvyyden parantamista sekä tämän vertailutiedon hyö-
dyntämistä myös oman palvelutuotannon kehittämisessä.”

s. 19: Lisätään ”Palvelurakenne, tuotantotavat ja kustannusvaikuttavu-
us” väliotsikon jälkeisissä listauksissa olevan kohdan ”Lisäämme stra-
tegista henkilöstösuunnittelua osana toiminnan ja talouden johtamista.” 
perään virke: ”Erityisesti siirretään parhaita käytäntöjä toimipisteiden 
välillä.”

s. 22: Lisätään väliotsikon ”Saatavuus ja saavutettavuus” jälkeen ole-
vaan laatikkoon uusi virke: ”Turvaamme yhdenvertaiset ja laadukkaat 
suomen- ja ruotsinkieliset palvelut. Kiinnitämme erityistä huomiota ru-
otsinkielisten palveluiden toimivuuteen.”

s. 22: Muutetaan virke: ” Turvaamme riittävät ja yhdenvertaiset ruotsin-
kieliset palvelut muun muassa kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten 
palveluketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tie-
donkeruuseen.” muotoon ”Turvaamme riittävät ja yhdenvertaiset suo-
men- ja ruotsinkieliset palvelut muun muassa kiinnittämällä huomiota 
myös ruotsinkielisten palveluketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kieli-
taitovaatimuksiin, tiedottamiseen ja tiedonkeruuseen.”

s. 22: Lisätään sivulle virke: ”Helsinki panostaa vammaisten ja ikäih-
misten laadukkaisiin ja turvallisiin palveluihin ja huomioi omaishoidon 
yhtenä hoitomuotona.”

s. 22: Muutetaan virke ”Helsinki pyrkii strategiakaudella pitämään edel-
leen terveyskeskuskäynnit maksuttomina.” Muotoon: ”Helsingin tavoit-
teena on että strategiakaudella terveyskeskuskäynnit pysyvät edelleen 
maksuttomina.”

s. 23: Muutetaan virke: ”Vahvistamme peruspalvelujen saatavuutta 
hyödyntämällä monituottajuutta ja yhteistyötä.” muotoon: ” Vahvistam-
me peruspalvelujen saatavuutta myös hyödyntämällä monituottajuutta 
ja yhteistyötä.”

s.23: Lisätään ”Peruspalvelujen saatavuus paranee” tavoitteen alla list-
attuihin keinoihin uusi kohta: ”Peruspalveluiden saatavuutta paranne-
taan lisäämällä henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Henkilöstön pysyvyy-
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dellä parannetaan myös hoidon jatkuvuutta. Otetaan henkilöstö mu-
kaan parantamaan palveluiden saatavuutta ja lisätään yksiköiden 
päätösvaltaa kehittää omaa toimintaansa. Vetovoimaisten työyhteisö-
jen ja hyvin toimivien palvelujen käytäntöjä levitetään muihin yksiköi-
hin.”

s.23: Lisätään ”Peruspalvelujen saatavuus paranee” tavoitteen alla list-
attuihin keinoihin uusi kohta: ”Lisäämme ehkäisevää ja ennakoivaa 
työtä sekä teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryhmi-
en kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.”

s. 24: Lisätään ”Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen 
toiminnot ovat osa kaikkia palveluja.” tavoitteen alla listattuihin keinoi-
hin uusi kohta: ”Teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden sidos-
ryhmien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.”

Lisäksi jaosto toteaa, että koontitaulukot sivuilla 26 - 30 tulee päivittää 
niin, että ne huomioivat edellä päätetyt muutokset. 

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Jaosto hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mu-
kaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Liitteen 1 muutokset:

Poistetaan sivulta 5 "Helsingin väestö on yhä monimuotoisempaa, ja 
kielellinen kirjo kasvaa, mikä on huomioitava palvelutarjonnassa."

Poistetaan sivulta 7 "Palvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti kaikille 
asukkaille. Yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että palvelut toteutettaisiin 
kaikille samalla tavalla."

Lisätään sivulle 7 "Helsinki pyrkii segregaation ehkäisemiseksi tuotta-
maan kaikille helsinkiläisille samoja palveluja ellei laki erikseen määrää 
palvelun järjestämisestä"

Poistetaan sivulta 22 "Kehitämme myös muunkielisiä palvelujamme."

Helsingin ei tule edistää segregaatiota järjestämällä Helsinkiin tuleville 
vieraskielisille omankielisiä palveluja tai ylipäänsä erillisiä maahanmu-
uttajien palveluja silloin kun niitä ei lakisääteisesti edellytetä. Yhteiskun-
taan integroitumisen ehdoton edellytys on kielitaito. Kielitaidon osalta 
on jo tutkitusti suuria puutteita useiden maassaolovuosien jälkeen ja 
ongelmaa pahennetaan lisäämällä omankielisiä palveluja jos henkilöi-
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den ei tarvitse suomen kieltä opetella. Valtio lisäksi korvaa tulkkipal-
veluja, joten Helsingin ei kannata kantaa sellaisia kustannuksia, jotka 
kuuluvat valtion kautta maksettavaksi. 

Vallitsevassa taloustilanteessa ei voida pitää perusteltuna, että Helsinki 
priorisoi omankielisiä palveluja peräti strategiatasolla.

Mari Rantasen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. 

Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Mari Rantanen jätti eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:
Helsingin ei tule edistää segregaatiota järjestämällä Helsinkiin tuleville 
vieraskielisille omankielisiä palveluja tai ylipäänsä erillisiä maahanmu-
uttajien palveluja silloin kun niitä ei lakisääteisesti edellytetä. Yhteiskun-
taan integroitumisen ehdoton edellytys on kielitaito. Kielitaidon osalta 
on jo tutkitusti suuria puutteita useiden maassaolovuosien jälkeen ja 
ongelmaa pahennetaan lisäämällä omankielisiä palveluja jos henkilöi-
den ei tarvitse suomen kieltä opetella. Valtio lisäksi korvaa tulkkipal-
veluja, joten Helsingin ei kannata kantaa sellaisia kustannuksia, jotka 
kuuluvat valtion kautta maksettavaksi. 

Vallitsevassa taloustilanteessa ei voida pitää perusteltuna, että Helsinki 
priorisoi omankielisiä palveluja peräti strategiatasolla.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 180

HEL 2022-008716 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan 
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnoksen vuo-
sille 2023–2025.
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Merkitessään tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pal-
velustrategialuonnoksen vuosille 2023–2025 sosiaali- ja terveyslauta-
kunta totesi samalla seuraavaa:

Samalla lautakunta katsoo, että:

Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittä-
vyys. Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista val-
tionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Laadukkaiden sotepe-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisin 
haaste on riittävä henkilöstön saatavuus. Siksi toimet, joilla tähän vas-
tataan ovat ensisijaisen tärkeitä myös sotepe-uudistuksen toimeenpa-
non näkökulmasta. Tässä keskeistä on koko toimialan johtamisen ohel-
la kiinnitettävä huomiota toimintayksiköiden johtamisen, organisaation 
ja työn organisoinnin kehittämiseen. Hyväksi on käytettävä myös eri to-
iminnoissa kehitettyjä parhaaksi osoittautuneiden käytäntöjen siirtämi-
seen yleiseen käyttöön.

Ensihoitoa koskevissa tavoitteissa tulee huomioida HUSin rooli ensiho-
idon järjestämisvastuullisena toimijana Uudellamaalla ja HUSin kanssa 
tehtävän yhteistyön välttämättömyys.

Palvelutarjonnassa on tärkeätä huomioida eri tyyppisiä palveluita käyt-
tävät asiakkaat kuten digipalveluita käyttävät, matalan kynnyksen pal-
veluita käyttävät ja myös vahvempia laitosmuotoisia tukipalveluita käyt-
tävät ja pidempiä osastojaksoja tarvitsevat asukkaat.

Samalla lautakunta katsoo, että palvelustrategiassa tulee näkyä vah-
vemmin palveluiden saatavuuden varmistaminen molemmilla kansal-
liskielillä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten palvelu-
ketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tiedonkeru-
useen.

Helsinki pyrkii strategiakaudella pitämään edelleen terveyskeskus-
käynnit maksuttomina.

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

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

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että:

Palvelustrategian toteuttamisen kriittinen tekijä on rahoituksen riittä-
vyys. Lautakunta pitää välttämättömänä vaikuttamistyön jatkamista val-
tionrahoituksen tason oikaisemiseksi tarvetta vastaavalle tasolle. 

Laadukkaiden sotepe-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisin 
haaste on riittävä henkilöstön saatavuus. Siksi toimet, joilla tähän vas-
tataan ovat ensisijaisen tärkeitä myös sotepe-uudistuksen toimeenpa-
non näkökulmasta. Tässä keskeistä on koko toimialan johtamisen ohel-
la kiinnitettävä huomiota toimintayksiköiden johtamisen, organisaation 
ja työn organisoinnin kehittämiseen. Hyväksi on käytettävä myös eri to-
iminnoissa kehitettyjä parhaaksi osoittautuneiden käytäntöjen siirtämi-
seen yleiseen käyttöön.

Ensihoitoa koskevissa tavoitteissa tulee huomioida HUSin rooli ensiho-
idon järjestämisvastuullisena toimijana Uudellamaalla ja HUSin kanssa 
tehtävän yhteistyön välttämättömyys.

Palvelutarjonnassa on tärkeätä huomioida eri tyyppisiä palveluita käyt-
tävät asiakkaat kuten digipalveluita käyttävät, matalan kynnyksen pal-
veluita käyttävät ja myös vahvempia laitosmuotoisia tukipalveluita käyt-
tävät ja pidempiä osastojaksoja tarvitsevat asukkaat."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 2:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Samalla lautakunta katsoo, että palvelustrategiassa tulee näkyä vah-
vemmin palveluiden saatavuuden varmistaminen molemmilla kansal-
liskielillä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota ruotsinkielisten palvelu-
ketjujen toimivuuteen, johtamiseen, kielitaitovaatimuksiin ja tiedonkeru-
useen."

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Vastaehdotus 3:
Jäsen Laura Korpinen: Lisätään päätösosaan seuraava:

"Edelleen lautakunta katsoo, että:
Sosiaali- ja terveyspalveluja ei laajenneta muunkielisiksi.
Omaishoito on pidettävä yhtenä hoitomuotona palveluvalikossa. 
Digipalveluiden tarjontaa harkittaessa on kriittisesti arvioitava se, keille 
digipalvelu soveltuu, eikä esimerkiksi kotihoitoa voi kategorisesti korva-
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ta digiyhteyksin. Yhdenvertaisuus-sanan sijasta tulisi avata se, mitä 
kussakin tapauksessa asialla tarkoitetaan, ja korvata sanalla tasa-arvo, 
kun sitä tarkoitetaan. Pelastustoimella on jatkossakin oltava oma erilli-
nen palvelutasopäätöksensä."

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Vastaehdotus 4:
Jäsen Kati Juva: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsinki pyrkii stra-
tegiakaudella pitämään edelleen terveyskeskuskäynnit maksuttomina."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Vastaehdotus 5:
Jäsen Pentti Arajärvi: Lisätään päätösosaan seuraava: "Helsingin ei tu-
le strategiakaudella ottaa käyttöön terveyskeskus- ja laboratoriomaksu-
ja."

Kannattaja: jäsen Sinikka Vepsä

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä 
puheenjohtaja Daniel Sazonovin ensimmäisen vastaehdotuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien 
tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (puheenjohtaja Daniel Sazonov)

Jaa-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Ei-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin toisen vastaehdotuksen äänin 11 - 2. 

2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 3 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna 
Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 
- 2. 

3 äänestys

JAA-ehdotus: Vastaehdotus 4 (jäsen Kati Juva)
EI-ehdotus: Vastaehdotus 5 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 9
Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Minna Lindgren, Seija Mu-
urinen, Matti Niiranen, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoi-
nen

Ei-äänet: 4
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Björn Månsson, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Kati Juvan vastaehdotus voitti jäsen Pentti Arajärven vastaehdo-
tuksen äänin 9 - 4. 

Äänestyksen jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati 
Juvan vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta hyväksyttyjen vastaehdo-
tusten osalta esittelijän ehdotuksesta poiketen.

30.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Mia-Veera Koivisto, palvelustrategiapäällikkö, puhelin: 310 35567

mia-veera.koivisto(a)hel.fi
Sampo Pajari, Talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42504

sampo.pajari(a)hel.fi
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§ 277
Helsingfors välfärdsplan 2022–2025

HEL 2022-011138 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors välfärdsplan för åren 2022–
2025. 

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man under fullmäktigeperio-
dens gång utreder hur ledningen av främjandet av hälsa och 
välfärd fungerar samt huruvida den förvaltningsmässiga place-
ringen är ändamålsenlig och fungerande.

Behandling

Förslag om återremiss

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Mikko Paunio fö-
reslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning med följande mo-
tivering:

I det försvagade ekonomiska läget behövs mera konkreti och fokus på 
centrala frågor för att välfärdsplanen på riktigt ska vara betydelsefull.

3 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Lau-
ra Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura 
Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva 
Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
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Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tu-
omas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Min-
na Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula Sil-
vennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina 
Suomalainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi Tor-
sti, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Blanka: 1
Mika Raatikainen

Frånvarande: 5
Harry Harkimo, Tom Packalén, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.

Förslag om förkastande

Ledamoten Laura korpinen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta 
förkasta beslutsförslaget med följande motivering:

I det försvagade ekonomiska läget behövs mera konkreti och fokus på 
centrala frågor för att välfärdsplanen på riktigt ska vara betydelsefull 
och uppfylla sitt mål.

Ledamoten Laura Korpinens förslag om förkastande understöddes inte, 
så det förföll.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Hemställningskläm

Ledamoten Eeva Kärkkäinen understödd av ledamoten Hilkka Ahde fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att man under fullmäktigeperio-
dens gång utreder hur ledningen av främjandet av hälsa och 
välfärd fungerar samt huruvida den förvaltningsmässiga 
placeringen är ändamålsenlig och fungerande.

4 omröstningen
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Ledamoten Eeva Kärkkäinens förslag till hemställningskläm JA, mot-
sätter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Eeva Kärkkäinens förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina Kaup-
pila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Mak-
konen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Pel-
tokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-
Lerner, Minna Salminen, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Tho-
mas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Ozan Yanar

Nej-röster: 3
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen, Wille Rydman

Blanka: 23
Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyt-
tinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Sini Korpinen, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, 
Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 6
Harry Harkimo, Tom Packalén, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Eeva Kärkkäinens förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor



Helsingfors stad Protokoll 19/2022 171 (224)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
16.11.2022

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

1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
2 Liite: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 ska alla i Helsingfors kunna 
leva ett bra och tryggt liv med en livsstil som passar dem, oavsett ålder 
och hälsotillstånd. Stadsborna kan förverkliga sig själva och skapa för-
utsättningar för att öka sin välfärd. Likabehandling, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter och upplevelser av delaktighet är förutsättningar 
för ett gott liv. Helsingforsarna får leva tryggt i ett trivsamt och vackert 
stadsrum i positivt egenartade stadsdelar.

Välfärdsplanen verkställer för sin del stadsstrategin och har som syfte 
att jämna ut skillnader i välfärd och hälsa. Med hjälp av välfärdsplanen 
leder, genomför och utvecklar staden det effektiva och faktabaserade 
arbete som har som mål att främja helsingforsarnas välfärd och före-
bygga segregation. Uppgiftshelheterna i välfärdsplanen förverkligas 
som en del av planeringen, genomförandet och bedömningen av sekto-
rernas, förvaltningarnas och affärsverkens ekonomi och verksamhet.

Innehållet i välfärdsplanen baserar sig på stadsstrategin. Dessutom har 
statistik, forskningsdata och övriga uppgifter om läget för och utveck-
lingen av befolkningens välfärd beaktats genomgående. Enligt 6 § i la-
gen om ordnande av social- och hälsovård ska kommunen följa kom-
muninvånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer 
som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. 
När välfärdsplanen utarbetats har man använt sig av ett brett kun-
skapsunderlag. I formuleringen av uppgiftshelheterna har man utgått 
ifrån de problempunkter som identifierats i kunskapsunderlaget. 
 

Innehållet styrs av den förnyade lagstiftningen

Social- och hälsovårdsreformen innebär att de sätt kommunerna ska 
främja hälsa och välfärd på anges i 6 § i lagen om ordnande av social- 
och hälsovård. Eftersom Helsingfors som enda kommun behåller an-
svaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster och räddnings-
väsende från och med 2023, anger lagen förpliktelser för Helsingfors 
som övriga kommuner inte har.
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Enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska kommunen 
främja invånarnas hälsa och välfärd. Kommunen bär det primära an-
svaret för främjandet av hälsa och välfärd till den del denna uppgift är 
knuten till andra uppgifter som enligt lag ska skötas av kommunen. La-
gen ålägger Helsingfors stad att en gång per fullmäktigeperiod utarbeta 
en välfärdsplan och, i samarbete med HUS-sammanslutningen, en väl-
färdsberättelse för fullmäktige. Innehållet i välfärdsplanen styrs dess-
utom av 12 § i barnskyddslagen, 5 § i äldreomsorgslagen och 5 § i la-
gen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet. Dessa la-
gar ingår i lagpaketet Sote100 (RP 56/2021), som riksdagen godkänt.

Enligt lagpaketet ska en välfärdsplan för barn och unga och en väl-
färdsplan för den äldre befolkningen framöver göras upp som en del av 
kommunens välfärdsplan i enlighet med 6 § i lagen om ordnande av 
social- och hälsovård. För det förebyggande rusmedelsarbetets del 
tillämpar kommunen framöver de planerings- och rapporteringsförplik-
telser som anges i denna lag. I fortsättningen ska Helsingfors stad i väl-
färdsplanen inkludera en plan för samarbetet mellan välfärdsområdet 
och utbildningsanordnarna för genomförandet av den samlade elevhäl-
san. I välfärdsplanen ska staden också beakta de språkliga rättigheter-
na samt rådgivningsbyråplanen för tillhandahållandet av de rådgiv-
ningsbyråtjänster som välfärdsområdet (i Helsingfors: social-, hälso-
vårds- och räddningssektorn) ansvarar för.

Under fullmäktigeperioden granskar staden, vid behov i samarbete 
med HUS-sammanslutningen, innehållet i välfärdsplanen på det sätt 
som lagen förutsätter och skapar en gemensam verksamhetsmodell för 
samarbetet kring välfärdsplanen och välfärdsberättelsen.

Innehållet i välfärdsplanen styrs genom ledningsstrukturen för främjandet av välfärd 
och hälsa

Också framöver kommer Helsingfors sektorer, förvaltningar och affärs-
verk att samarbeta för att främja välfärd, hälsa och trygghet. Stadssty-
relsen beslutade 14.5.2018 (§ 350) att ta i bruk ett ledarskaps- och ko-
ordineringssystem för främjande av välfärd och hälsa. Förfarandet stär-
ker ledarskapet och koordineringen av hälsa och välfärd som en del av 
stadens ledarskapssystem och dess uppföljning och knyter samman 
denna centrala grunduppgift med ledarskapssystemet. Dessutom fatta-
de stadsstyrelsen beslut om att det organ som ansvarar för de uppgifter 
som föreskrivs i 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rus-
medelsarbetet är stadsstyrelsen och att det organ som sköter uppgif-
terna är styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa. 

Stadens ledningsgrupp leder främjandet av välfärd och hälsa. För ge-
nomförandet inrättades en styrgrupp för främjande av välfärd och häl-
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sa, vars viktigaste uppgift är att slå fast tyngdpunkterna och målen för 
främjandet av välfärd och hälsa utgående från stadsstrategin. Dess-
utom styr styrgruppen verkställandet av främjandet av välbefinnande 
och hälsa inom sektorerna och nätverken och säkerställer att målen 
och åtgärderna syns i de årliga verksamhetsplanerna. Gruppen styr be-
redningen av Helsingfors välfärdsplan och deltar i välfärdsberättelse-
processen.

Välfärdsplanen har beretts på ett branschövergripande sätt och på ett sätt som stö-
der samarbete och utveckling

Beredningen av välfärdsplanen inleddes i slutet av 2021. Ett flertal olika 
experter, nätverk och partner har deltagit i beredningen. Flera av åt-
gärderna i planen kräver inga extra resurser, utan snarast en gemen-
sam vision, ändringar i verksamhetsmodellerna, samarbete mellan sek-
torerna, nya partnerskap, kompetensutveckling och ett stärkt ledarskap 
som gör att de gemensamt överenskomna målen kan nås. Organisa-
tioner och andra samarbetspartner deltar i flera uppgiftshelheter.

I valet av uppgifts- och åtgärdshelheter har fokus legat på att proaktivt 
främja välfärd och hälsa. I valet av åtgärder har sektorsövergripande 
utvecklingsobjekt prioriterats. Uppgifts- och åtgärdshelheterna har be-
handlats och godkänts i många olika sammanhang inom sektorerna. 
En ansvarig part har utsetts för alla åtgärder.

Välfärdsplanen har behandlats och godkänts i styrgruppen för främjan-
de av välfärd och hälsa 9.9.2022 och i stadens ledningsgrupp 
20.9.2022.

Välfärdsplanen sammanställer och styr de mål och åtgärder som ställts upp på 
stadsnivå för att främja välfärd och hälsa

Välfärdsplanen är ett centralt strategiskt dokument vars innehåll styrs 
utifrån ett sektorsövergripande samarbete mellan många aktörer. I 
Helsingfors präglas arbetet för främjande av välfärd och hälsa av ett 
systematiskt och helhetsbetonat grepp, som har sin grund i definitio-
nerna av social kvalitet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
Bland dessa lyfts den upplevda livskvaliteten fram, och viktiga ut-
gångspunkter är individens fysiska funktionsförmåga, psykisk och soci-
al välfärd samt en hälsosam och fungerande livsmiljö och därigenom 
även tillgången till väsentlig service. Helsingfors välfärdsplan har en 
viktig roll i förverkligandet av målen för social hållbarhet, särskilt målen 
för hälsa och välfärd, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhäl-
len samt utrotning av fattigdom. Indirekt stöder planen också många 
andra FN-mål.

Välfärdsplanens tyngdpunkter och centrala innehåll
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Välfärdsplanen består av sex tyngdpunkter för främjandet av välfärd 
och hälsa, som har slagits fast utifrån stadsstrategin och ett brett kun-
skapsunderlag. Välfärdsplanen innehåller 50 uppgiftshelheter och 106 
åtgärder med anknytning till tyngdpunkterna. Alla åldersgrupper beak-
tas i uppgiftshelheterna och åtgärderna.

1. Mental hälsa

Stadsbornas mentala hälsa främjas genom att utveckla det tidiga stö-
det, de förebyggande lågtröskeltjänsterna, tillgången till hjälp och an-
vändningen av egenvårdstjänster. Servicekedjorna för barnens och de 
ungas mentalvård utvecklas och barnens och de ungas sociala färdig-
heter, ungdomsarbetet i skolorna och arbetet med projektet Välbefin-
nande i kommunen stärks.

2. Hobbyer och fritid

Frivillig- och kamratverksamhet samt beaktande av konst och kultur 
som något som ökar välfärden främjas i alla åldersgrupper. Hobbyverk-
samheten och kulturens fadderbarn-verksamheten, det kulturella äldre-
arbetet samt konst- och kulturupplevelser som de äldre kan ta del av 
hemma utvecklas. Helsingforsmodellen för kulturarbete tillämpas i 
stadsförnyelseområdena och utvecklingen av Finlandsmodellen för 
hobbyverksamhet fortsätter.

3. Rörlighet

Arbetet riktas till de stadsbor som rör på sig minst. Såväl informationen 
om motionsmöjligheter för stadsbor i olika åldrar som mängden motion 
i småbarnspedagogiken och grundskolan samt på andra stadiet ökas. 
Seniorernas funktionsförmåga stärks med hjälp av motionsavtal och 
genom att ordna mer ledd motion. Stadens anställda uppmuntras att 
röra på sig regelbundet och kännedomen om möjligheterna till motion 
och rörelse i Helsingfors främjas bland stadsbor i alla åldrar. Arbetet 
enligt motions- och rörlighetsprogrammet fortsätter.

4. Sunda levnadsvanor

Sunda levnadsvanor främjas med hjälp av digitala verktyg och genom 
att utbilda yrkesfolk i näringsfrågor. För barn och unga ordnas trivsel-
caféverksamhet, och användningen av verksamhetsmodellen Finger 
för äldre intensifieras. Under fullmäktigeperioden utförs även övrigt ut-
vecklingsarbete med anknytning till minnesvänlighet. Verksamhetssät-
ten inom det förebyggande rusmedelsarbetet stärks med hjälp av åt-
gärder som riktas till olika åldersgrupper. Servicekedjan till stöd för 
barnfamiljer med rusmedel och beroende utvecklas.
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5. Goda relationer mellan befolkningsgrupper

Man arbetar för mera växelverkan mellan olika befolkningsgrupper och 
mellan individer som tillhör olika befolkningsgrupper och försöker på-
verka människors trygghetskänsla och attityder. Stadsbornas fler-
stämmighet och lika möjligheter att delta och påverka stärks. Exempel-
vis i OmaStadi främjas deltagande bland sådana befolkningsgrupper 
som tidigare varit underrepresenterade i processens alla skeden. Sta-
den främjar jämlikhet och stärker kommunikation genom flera kanaler 
med beaktande av olika befolkningsgrupper och stadsdelar. Syssel-
sättningen bland partiellt arbetsföra, partiellt arbetsföra med funktions-
nedsättning och personer i svår ställning på arbetsmarknaden främjas 
och dessa befolkningsgruppers digitala färdigheter stärks.

Man söker verksamhetsmodeller för att motarbeta ogynnsamma feno-
men i olika stadsdelar, såsom radikalisering och gängbildning. Staden 
arbetar enligt modellen En barnvänlig kommun för att främja barnens 
rättigheter. Det betyder exempelvis att stadsrummet görs säkrare för 
barn och unga samt att handlingsmodeller för att ingripa i mobbning 
och barnvänliga responskanaler skapas. Dessutom utbildas stadens 
anställda genomgående i att beakta barnens rättigheter som en del av 
arbetet.

6. En säker och vacker stad

Säkerheten i de vardagliga miljöerna och trevnaden i livsmiljön främjas. 
Man strävar efter att effektivare än för närvarande identifiera och åtgär-
da säkerhetsrisker i de olika områdena. Genom att utarbeta plane-
ringsanvisningar för fotgängartrafik och förbättra övergångsställen ska 
förutsättningarna för att röra sig säkert i stadsrummet förbättras. Tack 
vare procentprincipen för konst kan stadsborna uppleva och möta 
konst i sin närmiljö. Våldet i nära relationer har ökat. Staden ingriper 
och ökar kännedomen om säkerhet i hemmet och i lokala livsmiljöer. 
Dessutom riktas mer resurser till åtgärder som stöder välfärden i när-
ståendevårdarfamiljer och säkerheten i närståendevården.

Uppföljning av välfärdsplanen

Enligt 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska fullmäktige 
i kommunen årligen lämnas en rapport om kommuninvånarnas hälsa 
och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har 
vidtagits. Den praxis som skapades under förra fullmäktigeperioden 
fortsätter: uppföljningsrapporten för välfärdsplanen (Må bra-
barometern) delges fullmäktige när bokslutet behandlas. Innehållet i 
rapporteringen baserar sig på granskning av utvalda mål, åtgärder och 
mätare i välfärdsplanen och lyfter fram framgångar och utmaningar i 
främjandet av välfärd och hälsa. En mer omfattande rapport (en omfat-
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tande välfärdsberättelse) sammanställs i slutet av fullmäktigeperioden. 
Dess innehåll utgör, tillsammans med de data som enheten för stads-
fakta tagit fram, kunskapsgrunden för följande fullmäktigeperiods väl-
färdsplan. Den förnyade lagstiftningen förutsätter att HUS-
sammanslutningen involveras i uppföljningen. Praxis skapas under 
fullmäktigeperioden, och rapporteringssätten utvecklas vid behov.

Välfärdsplanens verkan följs upp med 47 mätare, som beskriver änd-
ringar i befolkningens välfärd, hälsa och säkerhet.  Dessutom har man 
skapat process- och resultatmätare för åtgärderna för att följa upp 
framsteg och framgångar.  Det har skapats en rapporteringsplattform 
för mätarna. Den publiceras på den externa webbplatsen för främjande 
av välfärd och hälsa.

Syftet med den utvalda referensramen för social kvalitet är att identifie-
ra välfärdsplanens genomslagskraft genom att granska i vilken mån 
dess åtgärdshelheter genomförts i förhållande till de utvalda mätarna. I 
bedömningen granskas även framgångar som gäller stadsbornas fysis-
ka funktionsförmåga, psykiska och sociala välfärd och vardagliga 
livsmiljö.

Om stadsfullmäktige godkänner detta förslag till välfärdsplan, uppma-
nar stadsstyrelsen i verkställighetsbeslutet sektorerna, förvaltningarna 
och affärsverken till samarbete för att främja målen och åtgärderna i 
välfärdsplanen som en del av planeringen och genomförandet av verk-
samhet och ekonomi.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Stina Högnabba, specialplanerare, telefon: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
2 Liite: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 750

HEL 2022-011138 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosil-
le 2022–2025. 

31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
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§ 278
Ombildning av Helsingfors stads konstmuseum till stiftelse

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att stadens konstmuseums verksamhet och 
personal överförs till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum från och 
med 1.1.2023.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor

1 Luovutussopimus
2 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
3 Siirtoneuvottelujen pöytäkirja
4 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja
5 Sopimus kaupungin taidekokoelman tallettamisesta
6 HAM Helsingin taidemuseosäätiön omistajastrategialuonnos
7 HAM Helsingin taidemuseosäätiön tulos-, tase- ja kassavirtalaskelma
8 HAM Helsingin taidemuseosäätiön toimintasuunnitelma 2023-2025

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag
Stiftelsen HAM Helsingfors 
konstmuseum sr

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Beredning av ombildningen till stiftelse, tidigare beslut och befogenheter

Stadens konstmuseum HAM är för tillfället en del av kultur- och fritids-
sektorns helhetsutbud av kulturtjänster. Man har sedan hösten 2018 
förberett att ombilda det till stiftelse. Stadsstyrelsen har 13.12.2021 § 
942 beslutat att bilda Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum och 
koncernsektionen har 14.2.2022 § 14 utnämnt en styrelse för dess be-
redningsskede. Kanslichefen har dessutom 2.3.2022 § 59 utnämnt en 
styrgrupp för beredningsskedet.

Ombildningen till stiftelse har beretts i två skeden så, att stiftelsen i det 
första skedet bildades med ett litet kapital, utan att man ännu tog ställ-
ning till överföring av HAM:s verksamhet, egendom eller personal. In-
om ramen för stiftelsen har man bland annat utrett vilken verkan om-
bildningen till stiftelse har på mervärdesskatter och statsandelar och 
huruvida man eventuellt ska starta ett aktiebolag för en del av konst-
museets verksamhet. Nu i det andra skedet fattar man beslut som gäl-
ler överförandet av HAM:s verksamhet och personal till stiftelsen. Detta 
omfattar bland annat beslut om personal- och egendomsöverföringar 
samt om stiftelsens kapitalisering och ekonomiska modell.

Enligt 7 kap. 1 § 1 punkten i förvaltningsstadgan beslutar stadsfullmäk-
tige om viktiga och ekonomiskt vittgående principer för organiseringen 
av stadens förvaltning. Med detta beslut godkänner stadsfullmäktige att 
HAM:s verksamhet och personal i form av verksamhetsöverlåtelse flyt-
tas till stiftelsen. Om det institutionella understöd som beviljas stiftelsen 
fattas årligen ett beslut i samband med budgeten. De ändringar i för-
valtningsstadgan som är nödvändiga på grund av ombildningen till stif-
telse tas till fullmäktige för beslut som ett separat ärende. Den kapitali-
sering på två miljoner euro som nämns nedan görs genom stadsstyrel-
sens beslut efter att fullmäktige har godkänt ombildningen till stiftelse 
och budgeten för 2023.

Operativa motiveringar för stiftelseformen

HAM:s kärnuppgift är att upprätthålla, utöka och visa stadens egen 
konstsamling. Till den på nationell nivå betydelsefulla samlingen hör 
ungefär 10 000 konstverk, av vilka största delen är utställda i offentliga 
stadsrum och stadens fastigheter. Genom att sköta och utöka samling-
arna främjar HAM bevarandet av konstverken för kommande genera-
tioner.

HAM:s verksamhet stärker stadsstrategins mål om Helsingfors som en 
internationellt attraktiv stad genom att erbjuda enkelt tillgängliga utställ-
ningar och evenemang av toppkvalitet. HAM når nya publikskikt och är 
ett av de populäraste konstmuseerna i Finland. Genom HAM:s publik-
arbete görs bildkonsten på olika sätt lättare tillgänglig. Genom bildkons-
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tens innehåll och diversifierade perspektiv främjas bildning, välmående, 
jämlikhet och demokrati. En ny verksamhetsform är den för alla öppna 
bildkonstutställningen Helsingforsbiennalen, som under den nuvarande 
strategiperioden arrangeras åren 2023 och 2025. Den är nära kopplad 
till HAM:s offentliga konst samt utställnings- och samlingsverksamhet.

HAM är en expertorganisation för bildkonst. Det verkar i nära samarbe-
te med inhemska och internationella konstaktörer. HAM fungerar som 
expert vid stadens bildkonstprojekt, exempelvis de konstverksprojekt 
som förverkligas enligt procentprincipen. Genom undervisnings- och 
kulturministeriets beslut sköter HAM i egenskap av konstmuseum upp-
giften som regionalt ansvarsmuseum i Nyland. I denna uppgift utveck-
lar det Nylands konstmuseiverksamhet i växelverkan och samarbete 
med konstmuseerna i regionen.

HAM har två verksamhetsställen, lokalerna för utställnings- och publik-
arbete i Tennispalatset samt ett gemensamt samlingscenter i Vanda, 
som det delar med Helsingfors stadsmuseum. Man planerar att tills vi-
dare fortsätta verksamheten i de nuvarande verksamhetslokalerna.

Det föreslås att HAM:s ovannämnda verksamhet och personalen i sin 
helhet överförs till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum enligt prin-
cipen om verksamhetsöverlåtelse. Stiftelsen är registrerad 11.3.2022. 
Enligt stiftelsens regler är dess syfte att som en del av Helsingfors 
stadskoncern driva HAM, att främja och stöda bildkonst och bekantgö-
rande av sådan samt att ta hand om stadens konstmuseumstjänster 
och konstsamling och att utöva annan konstmuseiverksamhet.

Konstsamlingen förblir trots det i stadens ägo och stiftelsen förvaltar 
den med ett separat avtal. Investeringar i sammanhang med konstsam-
lingen görs även i fortsättningen med kultur- och fritidssektorns anslag. 
Stiftelsen utökar samlingarna genom att ge staden förslag på konstverk 
som kan anskaffas till samlingarna eller tas emot som donationer eller 
på grundval av testamenten.

Syftet med ombildningen till stiftelse är att säkra HAM:s verksamhets-
förutsättningar långt in i framtiden samt att förbättra verksamhetens 
verkningsfullhet. Stiftelsemodellen förbättrar HAM:s möjligheter att pro-
ducera moderna, intressanta och konstnärligt högklassiga konstmu-
seumstjänster för stadens innevånare. Ombildningen till stiftelse möj-
liggör en långsiktig planering av HAM:s ekonomi och en ökning av an-
delen egenfinansiering, utvecklingen av marknadsföringskommunika-
tionen till en fast del av konstmuseets verksamhet, stöd av stiftelsens 
styrelse för konstmuseumsdirektören samt bättre möjligheter att ut-
veckla ledarskapsmodellen.
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En självständig förvaltning i stiftelseform möjliggör för det första plane-
ring på lång sikt, eftersom planeringen av ekonomin inte är bunden till 
enskilda räkenskapsperioder, och för det andra en mer dynamisk pris-
sättning av tjänsterna och utveckling av affärsfunktionerna. Målet är att 
utveckla ett mångsidigt företagssamarbete samt partnerskap exempel-
vis med stiftelser som äger privata samlingar och med privatpersoner. 
Partnerskap med privata samlingar skulle öka det mångsidiga utbudet 
av bildkonst i Helsingfors. Det blir möjligt att sälja HAM:s tjänster till 
samarbetspartner och partnerskap kan skapas flexiblare, exempelvis i 
samband med olika evenemang. Stiftelsen har senare även möjlighet 
att starta verksamhet i bolagsform, exempelvis för museibutikens del.

För konstmuseet är det viktigt att få egna kommunikations-, marknads-
förings- och försäljningstjänster, så att resurserna flexibelt kan alloke-
ras till Helsingforsbiennalen och till att öka volymen på stora utställ-
ningsproduktioner, bilda nya partnerskap och stärka företagssamarbe-
tet. Genom en unik marknadsföring är det möjligt att göra HAM mer 
känt och öka dess attraktivitet som samarbetspartner. Stiftelsemodellen 
stärker HAM:s möjligheter att utveckla ett förhållande med sin publik 
och att producera ett internationellt betydande och intressant program-
utbud.

Stiftelsemodellen är allmän i museiverksamheten och fungerar väl i 
andra finländska städer. Av de konstmuseer som verkar i huvudstads-
regionen är en stor del i stiftelseform, de största av dem Finlands na-
tionalgalleri (Ateneum, Kiasma, Konstmuseet Sinebrychoff) och EMMA. 
Många inhemska museer har framgångsrikt förnyat sin verksamhet, 
och verksamhetsmiljön är för tillfället mycket annorlunda än när HAM 
startade sin verksamhet i Tennispalatset år 1999. Klienterna har högre 
förväntningar på museiverksamhet och kulturtjänster än tidigare.

Den viktigaste fördel som stiftelsemodellen ger konstmuseiverksamhe-
ten är att verksamheten och ekonomin kan planeras långsiktigt med en 
tidshorisont på flera år. Hanteringen av intäkter och utgifter över flera år 
gör det möjligt att binda sig till stora och publiklockande internationella 
utställningar flera år på förhand. Internationell utställningsverksamhet 
görs ofta med ett tidsspann på flera år. Till konstutställningsverksamhe-
ten hör att man tar hanterbara och noggrant utvärderade risker gällan-
de innehåll och ekonomi. Konstmuseets uppgift är att även ställa ut in-
nehåll som publiken inte känner till från tidigare. Som en följd av eko-
nomisk framgång skulle HAM kunna använda huvuddelen av sitt resul-
tat för att utveckla sin egen verksamhet eller för att producera större 
produktioner. Stiftelsemodellen skulle öka HAM:s ansvar att ekono-
miskt jämna ut verkningarna av utställningar som lyckas bättre och 
sämre. Stiftelsen skulle också ha ett större ansvar än nu att vid behov 
anpassa sin ekonomi till de risker som har tagits i verksamheten. 
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Mångårig ekonomisk planering främjar en fungerande riskhantering och 
ansvarsfull ekonomiförvaltning.

Verksamhetsmodellen med en stiftelse som hör till stadskoncernen är 
väletablerad och det finns en robust praxis för hur den styrs. Fördelar-
na med stiftelsemodellen är en beslutsfattandeprocess med få steg och 
att styrelsearbetet stöder ledningen av konstmuseet. Staden utnämner 
stiftelsens styrelse, vars uppgift är att verka till stiftelsens fördel. Till sty-
relsen kan man utnämna förtroendevalda, tjänsteinnehavare samt ex-
perter exempelvis från kultur- och konstmuseibranschen. Styrelsens 
kompetenskrav skrivs in i ägarstrategin. Styrelsen styr den operativa 
verksamheten och stöder konstmuseet ledning, varvid beslutsfattandet 
är nära stiftelsens verksamhet. Styrelsens centrala uppgifter övervak-
ning av stiftelsens verksamhet samt riskhantering och dess medlem-
mar ansvarar för stiftelsens ekonomi. Enligt stiftelsens regler är det 
också möjligt att grunda en separat delegation.

Även som stiftelse förblir HAM en del av stadskoncernen och dess 
starka Helsingforsidentitet bevaras. Konstsamlingen förblir stadens 
egendom och HAM skulle även i fortsättningen vara Helsingforsbornas 
eget konstmuseum. Inom HAM finns internationellt unik och uppskattad 
kompetens exempelvis gällande innehåll och produktion av offentlig 
konst, stora internationella utställningar samt Helsingforsbiennalen. 
HAM stärker bildkonstens ställning i Helsingfors samt den internationel-
la kunskapen om finländsk bildkonst. Ett nära samarbete med stadens 
övriga organisation är också en förutsättning för att konstmuseet i stif-
telseform ska bli framgångsrikt. Samarbetet fortsätter exempelvis med 
kultur- och fritidssektorn och stadsmiljösektorn bl.a. vid verkställandet 
av Helsingforsbiennalen och i projekt som handlar om offentlig konst 
och kulturvälmående. 

Avtalet om överlåtande av verksamheten och personalens ställning

För överföringen av HAM:s verksamhet till stiftelsen har man gjort upp 
ett avtal där egendomen som staden överlåter till stiftelsen specifice-
ras. Avtalet finns i bilaga 1. Överföringen av personalen sker i enlighet 
med principerna för verksamhetsöverlåtelse. Vid verksamhetsöverlåtel-
se överförs personalen som så kallade gamla arbetstagare, varvid rät-
tigheterna och skyldigheterna som gäller för tjänsteförhållandet också 
överförs.

När ombildningen till stiftelse beretts har man hört personalen i enlighet 
med samarbetspraxisen. Under våren 2022 har det inom kultur- och fri-
tidssektorn ordnats arbetsgemenskapssamtal och personliga samar-
betsförhandlingar både med HAM:s hela personal och i sektorns för-
valtning.
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I överföringspromemorian i bilaga 2 har principerna som gäller för per-
sonalensöverföringen definierats. I bilaga 3 finns protokollet från den 
gemensamma förhandlingen angående överföring av personal och i bi-
laga 4 protokollet från stadens personalnämnd, där omvandlingen till 
stiftelse behandlades 12.5.2022.

Verksamhetsöverlåtelsen berör sammanlagt 56 anställda med arbets-
avtal och två tjänsteinnehavare. Till stiftelsen tjänst övergår förutom 
HAM:s personal en person från kultur- och fritidssektorns förvaltning, 
en person från kommunikations- och marknadsföringstjänsterna samt 
en person och en vakans som blir ledig på grund av pensionering från 
förvaltningstjänsterna till stiftelsens tjänst. Överföringen av visstidsan-
ställda ordnas enligt situationen vid tidpunkten för överföringen. Vid 
överlåtelsetidpunkten överförs personerna till sina tidigare uppgifter el-
ler motsvarande uppgifter på samma nivå.

De ekonomiska effekterna av ombildningen till stiftelse

Stiftelsens uppskattade årliga bidragsbehov

I stadens budget är HAM för tillfället en del av budgetpunkten kultur 
och fritid (4 10 01). I och med omvandlingen till stiftelse blir HAM en av 
stadens dottersammanslutningar och finansieras från budgetpunkten 
institutionella understöd för kultur (4 10 02).

Om fullmäktige godkänner att HAM omvandlas till en stiftelse, kommer 
stiftelsen årligen att ansöka om bidrag för instans från staden. Kultur- 
och fritidssektorn bereder tillsammans med stiftelsen ett förslag om bi-
draget och fullmäktige fattar årligen beslut om bidragets storlek som en 
del av stadens budget.

HAM:s utgifter som en del av kultur- och fritidssektorn var år 2022 7,4 
miljoner euro. När statsandelen som HAM erhåller och intäkterna från 
den egna verksamheten (sammanlagt 2,5 miljoner) dras av från utgif-
terna, var HAM:s resultateffekt 2022 4,9 miljoner euro.

HAM:s omvandling till stiftelse höjer stadens årliga utgifter med sam-
manlagt ungefär en miljon euro. De höjda utgifterna beror på mervär-
desskatten (800 000 euro), vilket behandlas närmare i följande stycke, 
samt tilläggskostnader för förvaltning och verksamhet (sammanlagt 200 
000 euro).

För att stiftelsen ska kunna upprätthålla den tidigare nivån på tjänster-
na och täcka tilläggskostnaderna som omvandlingen till stiftelsen ger 
upphov till, uppskattar man att den behöver ett bidrag för instans på ca 
5,9 miljoner euro per år från staden. År 2023 uppskattas stiftelsens ut-
gifter uppgå till ungefär 8,8 miljoner euro. Det är meningen att resten av 
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utgifterna ska täckas med statsandelar, intäkterna från HAM:s egen 
verksamhet samt med ett understöd av engångskaraktär för Helsing-
forsbiennalen. 

I stiftelsen utgifter ingår inte hyreskostnader för de lokaler som HAM 
använder, eftersom dessa förblir en del av kultur-och fritidssektorns ut-
gifter. Enligt skatteförvaltningens förhandsbeslut i augusti låter staden 
stiftelsen använda lokalerna huvudsakligen utan vederlag. Därmed 
sparar man en betydande mervärdeskattekostnad, som stiftelsen skulle 
vara tvungen att betala för lokalerna. Därmed förblir en hyreskostnad 
på 1,8 miljoner euro på kultur- och fritidssektorn i samband med HAM:s 
lokaler, som den betalar till stadsmiljösektorn, men inte kräver av stif-
telsen.

Mervärdesskatteeffekterna av omvandlingen till stiftelse

Enligt skatteförvaltningens förhandsbeslut från 4.8.2022 om inkomst-
beskattningen anses stiftelsen i beskattningen vara ett allmännyttigt 
samfund enligt 22 § i inkomstskattelagen.

Ett allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen är mervär-
desskatteskyldigt endast om inkomst som fås av verksamheten det ut-
övar enligt inkomstskattelagen anses vara samfundets skattepliktiga 
näringsinkomst. Stiftelsen är därmed mervärdesskattskyldig för försälj-
ningen av de tjänster och varor som i inkomstbeskattningen anses vara 
dess näringsinkomst.

Bland annat försäljning av vanliga varor anses vara näringsverksam-
het, om den är riktad till en obegränsad kundkrets, är kontinuerlig och 
sker till gängse priser i en konkurrenssituation på marknaden. Av de 
verksamheter som övergår till stiftelsen anses HAM:s museibutiks 
verksamhet vara näringsverksamhet.

Vid beredningen av omvandlingen till stiftelse har man också undersökt 
stiftelsens möjlighet att frivilligt anmäla sig som mervärdesskatteskyldig 
för sin musei- och utställningsverksamhet. I förvaltningsdomstolens be-
slut om museiverksamhet (15.2.2019 T546 och 28.5.1999 T1325) har 
samfund som frivilligt har ansökt om mervärdesskatteskyldighet, inte 
fått bli mervärdesskatteskyldiga för sin musei- och utställningsverk-
samhet, eftersom man inte har ansett att verksamheten har utgjort af-
färsverksamhet. På grundval av dessa beslut har man inte ansett det 
vara troligt att HAM:s utställnings- och museiverksamheten skulle ha 
godkänts som en affärsaffärsverksamhet enligt mervärdesskattelagen.

Stiftelsen får alltså inte dra av mervärdeskatten för sina inköp för mu-
sei- och utställningsverksamheten, utan den förblir en utgift för stiftel-
sen. När stiftelsens verksamhet börjar är stiftelsens möjlighet att dra av 
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mervärdeskatten för sina inköp begränsad till museibutikens verksam-
het. Den uppskattade mervärdesskatteeffekten för inköp av tjänster, 
ämnen, tillbehör och varor samt hyra för maskiner som omvandlingen 
till stiftelse ger upphov till är år 2023 ungefär 800 000 euro.

Staden har även sökt förhandsbeslut från skatteförvaltningen om mer-
värdesbeskattningen i en verksamhetsmodell där staden skulle överlå-
ta verksamhetslokalerna till stiftelsens användning utan vederlag. Enligt 
skatteförvaltningens förhandsbesked 16.8.2022 leder det att lokalerna 
upplåts och tas emot utan vederlag, i motsats till uthyrning, inte till mer-
värdesskattskostnader för staden eller för stiftelsen och inte heller för 
parterna som äger verksamhetslokalerna, utan de parter som äger dem 
har fortfarande rätt att dra av mervärdesskatten och för stadens del rät-
ten till kommunåterbäring av mervärdesskatten. Staden stöder stiftel-
sen genom att upplåta lokalerna vederlagsfritt i stället för ett hyresbi-
drag i form av pengar. Förhandsbeslutet gäller inte för HAM:s museibu-
tiks lokaler, där mervärdeskatteskyldig verksamhet bedrivs.

Eftersom staden överlåter lokalerna till stiftelsens utan vederlag förblir 
1,8 miljoner euro i hyreskostnader för HAM:s lokaler på kultur- och fri-
tidssektorn. Kultur- och fritidssektorn utför administrativa uppgifter som 
har att göra med underhållet av verksamhetslokalerna som upplåts till 
stiftelsen och betalar internt hyra till statsmiljösektorn, men kräver inte 
denna från stiftelsen.

Skattemyndighetens förhandsbeslut finns i sin helhet som tillhörande 
material för ärendet.

Kapitalisering i samband med omvandlingen till stiftelse

I samband med överföringen av verksamheten och personalen föreslås 
det att stiftelsen ska kapitaliseras med två miljoner euro. Med kapitali-
seringen säkerställs stiftelsen betalningsförmåga, soliditet och kre-
ditvärdighet. Samtidigt stärks stiftelsens ekonomiska självständighet 
och det blir möjligt att starta dess tillväxtstrategi. 

Syftet med omvandlingen till stiftelse är också att göra museets verk-
samhets mer verkningsfull och höja dess nivå i den internationella om-
världen. En förutsättning för att konstmuseet nya verksamhet ska lyc-
kas är att stärka personalens kompetens samt att utveckla nya partner-
skap och möjligheter till affärsverksamhet. För dessa ändamål kommer 
stiftelsen att genomföra viktiga rekryteringar.

Stadsstyrelsen kommer att fatta beslut om kapitaliseringen när fullmäk-
tige har godkänt budgeten för 2023.

Statsandelar som stiftelsen får
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Undervisnings- och kulturministeriet har garanterat att omvandlingen till 
stiftelse inte påverkar den statsandel som ministeriet beviljar och inte 
heller statusen som regionalt ansvarsmuseum och bidraget för detta. 

För att stiftelsen ska godkännas som berättigad till statsandel förutsät-
ter 5 § 6 mom. i museilagen att dess konstsamling bibehålls som en 
museisamling även om museet upphör med sin verksamhet. Detta har 
säkerställts i kultur- och fritidssektorns verksamhetsstadga. Man har 
dessutom gjort upp ett avtal om deponeringen av stadens konstsamling 
i en stiftelse enligt motiveringarna i 5 § 5 mom. i museilagen.

Undervisnings- och kulturministeriet kommer i fortsättningen att betala 
statsandelen och bidraget för den regionala ansvarsmuseiverksamhe-
ten direkt till stiftelsen. I stiftelsens finansieringskalkyler har statsande-
len uppskattats till 1,1 miljoner euro, vilket är samma nivå som 2022. 
Man antar att den kommer att förbli oförändrad under de närmaste 
åren.

Stiftelsens målsättning för egen finansiering

Stiftelse som organisationsform möjliggör utvecklandet av en 
mångsidig egenfinansieringsgrundval. Målsättningen är att stabilisera 
egenfinansieringen till ungefär 20 procents nivå. Det är ca sex procen-
tenheter högre än den nuvarande nivån.

Egenfinansieringen uppskattas under åren 2023–2025 växa från 1,5 
miljoner euro till ungefär 1,8 miljoner euro. Egenfinansieringen utökas 
huvudsakligen med hjälp av internationella utställningar som intresse-
rar en stor publik, vilka på grund av den fleråriga ekonomiplaneringen 
är lättare att verkställa i stiftelseform. Med hjälp av dem strävar man ef-
ter att öka mängden betalande kunder. 

Stiftelsens egen marknadsföringskommunikation har möjlighet att 
snabbt reagerar på ändringar i besöksmängderna och att stöda varu-
märket HAM och dess synlighet. Med hjälp av den egna marknadsfö-
ringskommunikationen kan även medie- och företagssamarbetet ut-
vecklas effektivare än för tillfället. Dessutom kan utbudet av olika kom-
mersiella tjänster utökas, tjänsterna kan produktifieras och marknadsfö-
ringen av dem kan effektiveras. Som stiftelse kan HAM sluta partner-
skap med och erbjuda experttjänster för stiftelser som äger samlingar 
som passar bäst till dess profil.

Det tar uppskattningsvis tre till fem år för stiftelsemodellens fördelar att 
realiseras och för egenfinansieringen att stabiliseras. När inkomstnivån 
har stabiliserats, granskas nivån på det institutionella bidraget som sta-
den beviljar på nytt. Därvid beaktas även den konstsamling som staden 
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äger och dess höjda kostnader. Det institutionella bidragets nivå utvär-
deras årligen som en del av budgetberedningen.

Stiftelsens ekonomiska kalkyler för de kommande åren

Stiftelsens ekonomi för åren 2023–2025 har granskats noggrannare i 
resultat-, balans- och kassaflödeskalkylerna i bilaga 7. Vid granskning-
en har man utgått ifrån att stiftelsen uppfyller kriterierna för en allmän-
nyttig verksamhet och inte strävar efter vinst. I kalkylerna utgår man 
från att stiftelsen beviljas institutionella bidrag, kapitalisering och stat-
sandelar på den nivå som beskrivits ovan.

Förutom det institutionella bidrag som beviljas årligen orsakar omvand-
lingen till stiftelse utgifter av engångskaraktär under åren 2022 och 
2023.

För år 2022 är utgifterna av engångskaraktärer 200 000 euro, varav 
den största posten är startkapitalet på 100 000 euro, som har getts till 
stiftelsen redan när den bildades.

För år 2023 är utgifterna av engångskaraktär ungefär tre miljoner euro. 
De består av kapitaliseringen på två miljoner euro i samband med om-
vandlingen till stiftelse, ett tilläggsanslag på 500 000 euro för arrange-
randet av Helsingforsbiennalen samt ett så kallat kompensationsbidrag 
på uppskattningsvis 450 000 euro. Med detta avses skillnaden mellan 
den egendom och de skulder som överförs till stiftelsen. I samband 
med överlåtandet av verksamheten betalar staden mellanskillnaden till 
stiftelsen, så att den överförda egendomens värde motsvarar de över-
förda skuldernas värde och ingen resultatpåverkan, det vill säga överlå-
telsevinst eller -förlust, uppstår för vare sig staden eller stiftelsen då 
egendomen överförs. Kostnaderna för biennalen ingår i fortsättningen i 
det institutionella bidrag som stiftelsen erhåller och behöver på grund 
av den mångåriga ekonomiplaneringen inte beaktas separat under bi-
ennalåren.

År 2023 uppskattas stiftelsens resultat efter avskrivningar att uppvisa 
en vinst på ungefär 170 000 000 euro, med vilken tillgångar ackumule-
ras för utveckling av verksamheten och riskhantering under kommande 
år. Under de följande åren uppskattar man att stiftelsens resultat kom-
mer att stiga måttligt men jämnt.

Stadens konstsamling deponeras i en stiftelse

Även efter omvandlingen till stiftelse förblir HAM:s konstsamling i sta-
dens ägo och deponeras i stiftelsen med ett separat avtal. Samlingen 
med ungefär 10 000 verk innehåller huvudsakligen finländsk konst från 
mitten av 1800-talet till nutid. Till den hör också den offentliga konsten 
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på stadens tomter och i stadens fastigheter. I samlingen ingår dess-
utom sådana konstverk, arkivmaterial och föremål som ägs av staten 
eller tredje part och eventuellt har deponerats i den. Stadens konst-
samling utökas aktivt genom att köpa nya verk och ta emot donationer.

Stiftelsen förvarar stadens konstsamling på ett säkert sätt, underhåller 
och utökar den, använder den, ställer ut den och placerar ut den på oli-
ka håll. Stiftelsens syfte är att skapa en högklassig konstsamling för 
staden, göra den tillgänglig för allmänheten och att fungera som expert 
för bildkonst vid stadens procentprincip- och konstdonationsprojekt. En 
del av samlingen är offentlig konst, som placeras upp upprätthålls i 
samarbete med stadsmiljösektorn.

Staden anvisar årligen separata anslag för utökande av konstsamling-
arna och den offentliga konsten.  Anslagen som anvisas för utökande 
av konstsamlingarna blir investeringsanslag för kultur- och fritidssek-
torn. Stiftelsen ansvarar för att utöka stadens konstsamling genom att 
ge staden förslag på konstverk som ska anskaffas till samlingarna eller 
tas emot som donationer eller på grundval av testamenten. Inom kultur- 
och fritidssektorn görs i fortsättningen några tiotals anskaffnings- eller 
andra tjänsteinnehavarbeslut angående anskaffning eller mottagande 
av konstverk. Dessutom ger stiftelsen i egenskap av expert staden för-
slag om konstanskaffningar enligt procentprincipen som ska tillfogas 
samlingen. Även angående dessa fattas de tjänsteinnehavarbeslut som 
krävs.

När staden växer, växer även konstsamlingen och samlingen av offent-
lig konst som staden äger och dess kostnader. Med anslagen för of-
fentlig konst repareras dessutom offentliga konstverk. Detta tas i beak-
tande i finansieringen för underhållet av samlingen. Staden fattar beslut 
om reparationsprojekt som ska genomföras med anslagen för offentlig 
konst på förslag av stiftelsen. Mindre årliga investeringar för reparatio-
ner, utrustning mm. kan stiftelsen enligt beräkningarna huvudsakligen 
finansiera med sina egna intäkter.

Ansvaret för reparationer och underhåll av den offentliga konsten delas 
enligt etablerad praxis mellan stiftelsen och stadsmiljösektorn. Stads-
miljösektorn ansvarar för verkens socklar, ställningar, teknisk utrustning 
och vanliga rengöringsåtgärder. Stiftelsen ansvarar för att konservera 
konstverken.

För deponeringen av konstsamlingen i stiftelsen har avtalet i bilaga 5 
gjorts upp. Enligt avtalet får stiftelsen fullständig kontroll över samling-
en samt rätt att sköta, förvara, använda och utöka samlingen i enlighet 
med avtalets villkor. Det är inte fråga om ett tjänsteavtal och staden be-
talar inget vederlag till stiftelsen för att sköta uppgifterna. I avtalets bi-
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laga kommer även användningen av anslagen, beslutsfattandet som 
gäller utökandet av samlingen och principerna för att fungera som ex-
pert att definieras. Dessutom skrivs arbets- och ansvarsfördelningen 
samt tillvägagångssätten för underhåll och reparation av den offentliga 
konsten in i avtalet.

Stiftelsens ägarstrategi och koncernstyrning

Liksom för stadens övriga dottersammanslutningar har man gjort upp 
en ägarstrategi för stiftelsen. I enlighet med det gällande koncerndirek-
tivet fattar stadsstyrelsen beslut om ägarstrategin. Utkastet till ägarstra-
tegi finns i bilaga 6.

Enligt utkastet hör Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum till dem av 
stadens dottersamfund som inte fungerar på marknadsvillkor och dess 
uppgift är att upprätthålla och utveckla ett modernt, internationellt upp-
skattat konstmuseum och konstmuseiverksamhet samt att förverkliga 
bildkonstprojekt såsom Helsingforsbiennalen, vilka ska stärka Helsing-
fors attraktivitet som en internationell bildkonststad. Stiftelsen förvarar 
stadens konstsamling på ett säkert sätt, underhåller och utökar den, 
använder den, ställer ut den och placerar ut den på olika håll.

Enligt utkastet till ägarstrategi är stiftelsens syfte inte att generera vinst.  
I stadens koncernstyrning hör stiftelsen till den biträdande borgmästa-
ren för kultur- och fritidssektorn.

Om målen konstateras det bland annat i utkastet att stiftelsen ökar sta-
dens högklassiga konstsamling, gör den tillgänglig för allmänheten och 
fungerar som expert för bildkonst vid stadens procentprincip- och 
konstdonationsprojekt. Stiftelsen producerar ett mångsidigt och hög-
klassigt inhemskt och internationellt utställningsprogram för en så bred 
och diversifierad publik som möjligt. Stiftelsen utökar långsiktigt den re-
lativa egenfinansieringsandelen från nivån före omvandlingen till stiftel-
se.

Stadsstyrelsens koncernsektion utnämner stiftelsens styrelse. När det 
gäller styrelsens samlade kompetens definieras förutom de allmänna 
bransch-, ekonomi- och andra kompetenser som avses i kommunalla-
gen och koncerndirektivet, även internationell verksamhet och upp-
byggnad av nätverk, kunskaper om kultursektorn och konstmuseiverk-
samheten, marknadsföring och kommunikation, försäljnings- och ser-
viceverksamhet samt medelanskaffning och -förvaltning som centrala 
kompetensområden i utkastet till ägarstrategi. Stiftelsens styrelse tillhör 
arvodesgrupp C.

Statsstödsutvärdering i stiftelsens verksamhetskede
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Enligt artikel 107 (1) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) är det stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp 
av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att 
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss pro-
duktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det på-
verkar handeln mellan medlemsstaterna.

Reglerna om statsstöds tillämpas dock endast om mottagaren är ett fö-
retag. Vid utvärderingen av statsstödet måste det därför utredas 
huruvida Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum enligt statsstöds-
reglerna är ett företag, det vill säga om det utövar kommersiell verk-
samhet.

Med företag avses en enhet som utövar kommersiell verksamhet obe-
roende av dess rättsform eller finansieringssätt. Kommersiell verksam-
het är all slags verksamhet där varor eller tjänster tillhandahålls på 
marknaden (kommissionens meddelande om begreppet statligt stöd 
2016/C 262/01, nedan kallat begreppsmeddelandet, punkterna 6−12).

Vid statsstödsgranskningen i det första skedet av HAM:s omvandling till 
stiftelse har det bedömts att konstmuseistiftelsens verksamhet under 
övergångsperioden inte är av ekonomisk karaktär, och finansieringen i 
stiftelsens grundningsskede ansågs därför inte omfatta sådant statligt 
stöd som beskrivs i EUT artikel 107 (1). Den kommersiella karaktären i 
stiftelsens verksamhet bör dock utvärderas på nytt när övergångsperi-
oden är slut och stiftelsens egentliga verksamhet inleds. Statsstödsut-
värderingen har gjorts av stadskansliets rättstjänster.

EU-kommissionen har konstaterat att många olika slags verksamheter 
hör till skyddande och bevarande av kultur och kulturarv, exempelvis 
museer, arkiv, bibliotek, kulturcenter, teatrar, historiska platser och 
byggnader samt handarbetstradition. På grund av sin speciella natur 
kan vissa verksamheter i samband med kultur-, kulturarvs- och natur-
skydd anses vara icke-kommersiella. I detta fall är offentlig finansiering 
av dessa verksamheter inte heller statsstöd (begreppsmeddelandet, 
punkterna 33–34).

I sitt begreppsmeddelande anser kommissionen att offentlig finansie-
ring är av icke-ekonomisk natur om den riktar sig till sådan verksamhet 
som skyddar och bevarar kultur och kulturarv och kostnadsfritt är till-
gänglig för allmänheten. Även om besökarna måste betala ett bidrag 
som endast täcker en bråkdel av de verkliga kostnaderna blir verksam-
heten inte kommersiell, eftersom avgiften inte kan anses vara en verk-
lig ersättning för den erbjudna tjänsten (begreppsmeddelandet, punkt 
34).
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Dessutom utesluter många verksamheter som strävar efter att skydda 
kultur och kulturarv på grund av sin natur förekomsten av en verklig 
marknad. Sådan verksamhet kan exempelvis vara att upprätthålla ett 
offentligt arkiv där dokumentens enda existerande exemplar förvaras. 
Enligt kommissionens uppfattning är även en sådan verksamhet icke-
kommersiell (begreppsmeddelandet, punkt 36).

Enligt utkastet till ägarstrategi hör Stiftelsen HAM Helsingfors konstmu-
seum till dem av stadens dottersamfund som inte fungerar på mark-
nadsvillkor och dess uppgift är att upprätthålla och utveckla ett mo-
dernt, internationellt uppskattat konstmuseum och konstmuseiverk-
samhet samt att förverkliga bildkonstprojekt så som Helsingforsbienna-
len, vilka ska stärka Helsingfors attraktivitet som en internationell bild-
konststad. Stiftelsens syfte är inte att generera vinst och man har upp-
skattat att ungefär 85 procent av dess inkomster består av offentliga 
stöd. Således kan man argumentera att stiftelsens huvudsakliga verk-
samhet inte är kommersiell verksamhet.

Stiftelsen driver emellertid också museibutiken i Tennispalatset, vars 
verksamhet man åtminstone principiellt kan anse vara kommersiell. En-
ligt statsstödsreglerna måste den som beviljat stödet, i det fall att mot-
tagaren av stödet utövar både kommersiell och annan än kommersiell 
verksamhet, i allmänhet säkerställa att offentlig finansiering för annan 
än kommersiell verksamhet inte används i kors för att stöda en kom-
mersiell verksamhet.

Om det dock är fråga om blandanvändning av infrastrukturen på så sätt 
att infrastruktur eller någon annan resurs används nästan uteslutande 
för annat än den kommersiella verksamheten, har kommissionen an-
sett att dess finansiering i sin helhet kan lämnas utanför tillämpnings-
området för statsstödsreglerna. I detta fall förutsätts det att den kom-
mersiella användningen av infrastrukturen endast är en sidoverksam-
het, det vill säga en verksamhet som är direkt relaterad till infrastruktu-
rens funktion och därför är nödvändig, eller som är nära relaterad till 
dess huvudsakliga icke-kommersiella användning. Detta bör anses va-
ra fallet när sådan kommersiell verksamhet förbrukar samma produk-
tionsresurser som den huvudsakliga icke-ekonomiska verksamheten, 
det vill säga material, utrustning, arbetskraft eller fast egendom. Kom-
mersiella sidoverksamheter måste till sin omfattning förbli begränsade i 
förhållande till infrastrukturens kapacitet (begreppsmeddelande, punkt 
207).

Museibutiken är nära relaterad till stiftelsens icke kommersiella musei-
verksamhet. Museibutiken uppfattas nu för tiden rentav som en del av 
kulturupplevelsen, eftersom en bra museibutik kompletterar museibe-
söket till en helhetsupplevelse. Butiken i Tennispalatset befinner sig i 



Helsingfors stad Protokoll 19/2022 192 (224)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
16.11.2022

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

samma lokaler som de egentliga museilokalerna och museets personal 
arbetar i butiken. Därmed använder museistiftelsens museibutik sam-
ma resurser som det egentliga museet, men i begränsad utsträckning. 
Butikens intäkter uppskattas utgöra endast 1,5 procent av stiftelsens 
totala intäkter. Museibutiken har dessutom en allra högst marginell in-
verkan på handeln mellan medlemsstaterna.

Därmed anses stödet till Stiftelsen HAM Helsingfors konstmuseum inte 
utgöra förbjudet statsstöd enligt EUT artikel 107(1).

Stiftelsens upphandlingsrättsliga ställning

Även stiftelsens upphandlingsättsliga ställning och ställning som intres-
seenhet har granskats av stadskansliets rättstjänster.

Enligt lagen om offentliga upphandlingar är stiftelsen en upphand-
lingsenhet, det vill säga den omfattas av upphandlingslagens tillämp-
ningsområde. Staden utnämner medlemmarna i stiftelsens styrelse och 
övervakar styrelsens verksamhet. Staden finansierar stiftelsens verk-
samhet genom årligt beviljade bidrag. Dessutom uppfyller stiftelsens 
verksamhets natur kravet i upphandlingslagen på att den uttryckligen 
har grundats för att tillgodose sådana behov i det allmännas intresse 
som inte har industriell eller kommersiell karaktär.

Dessutom är stiftelsen stadens intresseenhet. Förutom att staden an-
vänder bestämmanderätt i stiftelsen, är stiftelsen syfte att som en del 
av stadskoncernen ta hand om stadens konstmuseumstjänster och 
konstsamling. Stiftelsens verksamhet riktar sig därför till Helsingfors 
stad. Stiftelsen har inget privat kapital. I stiftelsens regler har man gjort 
den inskrivning som krävs om intresseenhetsställningen.

Ändringar i förvaltningsstadgan i samband med omvandlingen till stiftelse

Omvandlingen till stiftelsen kräver ändringar i stadens förvaltningsstad-
ga från och med 1.1.2023. Ändringarna bereds som ett separat förslag 
som ska beslutas av fullmäktige. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, koncernstyrningschef, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Bilagor
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1 Luovutussopimus
2 Siirtomuistio henkilöstön siirtymisestä
3 Siirtoneuvottelujen pöytäkirja
4 Kaupungin henkilöstötoimikunnan pöytäkirja
5 Sopimus kaupungin taidekokoelman tallettamisesta
6 HAM Helsingin taidemuseosäätiön omistajastrategialuonnos
7 HAM Helsingin taidemuseosäätiön tulos-, tase- ja kassavirtalaskelma
8 HAM Helsingin taidemuseosäätiön toimintasuunnitelma 2023-2025

Bilagematerial

1 Tuloverotuksen ennakkoratkaisu
2 Lahjaverotuksen ennakkoratkaisu
3 Arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisu

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag
Stiftelsen HAM Helsingfors 
konstmuseum sr

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 753

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin taidemuseon toiminnan ja 
henkilöstön siirtämisen HAM Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 
alkaen.

Käsittely

07.11.2022 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Aalto ja Jenni Rope
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

31.10.2022 Pöydälle
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13.12.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi
Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.06.2022 § 114

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginvaltuusto hyväksyisi 

 kaupungin taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämisen HAM 
Helsingin taidemuseosäätiöön 1.1.2023 alkaen 

 HAM Helsingin taidemuseosäätiön pääomittamisen kahdella miljoo-
nalla eurolla edellyttäen, että vuoden 2023 talousarviossa myönne-
tään tarkoitukseen riittävä määräraha 

  säätiöimisen edellyttämät muutokset hallintosääntöön 1.1.2023 al-
kaen.

Lisäksi lautakunta katsoo, että säätiöittäminen on mahdollista vain, jos 
säätiöittämiseen tarvittava lisärahoitus osoitetaan kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nykyisen talousarvion ulkopuolelta.

Käsittely

21.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esteelliset: Laura Aalto
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Asian aikana kuultavina olivat taidemuseon johtaja Maija Tanninen-
Mattila, kokoelmapäällikkö Elina Leskelä, talous- ja suunnittelupäällikkö 
Mika Malmberg ja projektipäällikkö/säätiön asiamies Teijamari Jyrkkiö. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:
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”Lisäksi lautakunta katsoo, että säätiöittäminen on mahdollista vain, jos 
säätiöittämiseen tarvittava lisärahoitus osoitetaan kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nykyisen talousarvion ulkopuolelta.”

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Reetta Heiskanen, vs. kulttuurijohtaja, puhelin: 310 32216

reetta.heiskanen(a)hel.fi
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.03.2022 § 33

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi vs. toimialajohtaja Laura 
Aallon HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen varapuheenjohta-
jaksi vuoden 2022 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

14.02.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 02.03.2022 § 59

HEL 2021-012568 T 00 00 00

Päätös

Kansliapäällikkö asettaa HAM Helsingin taidemuseon säätiöimisen oh-
jausryhmän seuraavasti:
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Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
ohjausryhmän puheenjohtaja

Matti Heiskanen
johtava asiantuntija, kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Kai Huotari
HAM-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Teijamari Jyrkkiö
HAM-säätiön asiamies

Kirsti Laine-Hendolin
hallintojohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Sami Lindström
johtava kaupunginasiamies, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Atte Malmström
konserniohjauksen päällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnittelu-
osasto

Jani Nevalainen
talousarviopäällikkö, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto

Maria Nyfors
kaupunginsihteeri, kaupunginkanslian hallinto-osasto

Elina Leskelä
kokoelmapäällikkö, HAM, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
ohjausryhmän sihteeri

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata säätiöimishanketta kaupungin 
näkökulmasta. Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja var-
mistaa, että kaikki tarvittavat aineistot valmistellaan tavoiteaikataulussa 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginhallituksen konsernija-
oston sekä kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten, jotta taidemu-
seon toiminta ja henkilöstö vastuine ja velvollisuuksineen voidaan siir-
tää säätiölle vuoden 2023 alusta.

Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 loppuun.

Päätöksen perustelut
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HAM Helsingin taidemuseon säätiöimistä on valmisteltu vuodesta 2018 
alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi HAM Helsingin taidemuseosäätiön 
perustamisen 13.12.2021 § 942 ja konsernijaosto nimesi säätiön val-
misteluvaiheen hallituksen 14.2.2022 § 14. Kaupunginhallituksen 
päätöksen perusteluissa todetaan, että säätiöimisen valmisteluvaiheel-
le voidaan asettaa myös ohjausryhmä.

Ohjausryhmä seuraa säätiöimisen valmistelua ja varmistaa sen etene-
misen tavoiteaikataulussa. Vuoden 2022 aikana valmistellaan mm. 
kaupungin ja säätiön välinen palvelusopimus, säätiön tarkempi organi-
saatiomalli, henkilöstösiirrot ja tukipalvelujen järjestäminen sekä mah-
dollisen osakeyhtiön perustaminen osalle taidemuseon toimintaa. Sää-
tiölle on valittu asiamies, joka on aloittanut tehtävässään 1.2.2022. Sel-
vitysten tekemisessä on tarkoitus hyödyntää myös ulkopuolisia asian-
tuntijoita ja konsultteja.

Asia etenee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikuntaan 
ja siitä edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan, kaupunginhalli-
tukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tavoitteena on, 
että valtuusto päättää taidemuseon toiminnan ja henkilöstön siirtämise-
stä säätiöön keväällä 2022. Tämä sisältää päätökset mm. palvelusopi-
muksesta, henkilöstö- ja omaisuussiirroista ja tukipalveluista sekä näi-
den mahdollisista vaikutuksista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan, 
säätiön talousmallista ja kaupungin avustusohjelmasta sekä säätiön ja 
mahdollisen osakeyhtiön suhteesta. Taidemuseon on tarkoitus alkaa 
toimia säätiömuotoisena vuoden 2023 alusta. 

Säätiön toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian tavoitteet, konserniohje, 
säätiölle myöhemmin hyväksyttävä omistajastrategia, kaupungin hyvä 
hallinto- ja johtamistapa sekä säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen. 
Konsernijaosto nimeää säätiön ensimmäisen varsinaisen toiminta-ajan 
hallituksen vuoden 2022 lopussa niin että se aloittaa toimintansa vuo-
den 2023 alusta. Myös ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 
loppuun.

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi
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§ 279
Godkännande av ett föravtal och ett genomförandeavtal för en fas-
tighetsaffär (Böle, Postparken 17117/1–4)

HEL 2022-004846 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsstyrelsen godkände ett föravtal om en fastighetsaffär, som ingår i 
bilaga 2, utgående från att tomterna 17117/2–4 i bilaga 4 eller de tom-
ter som bildas av dem säljs till Fira Rakennus Oy (FO-nummer: 
3259668-9) eller till bolag som grundats/bestämts av Fira Rakennus Oy 
eller för bolag som grundas. Tomten 1711/2 säljs för en köpesumma på 
minst 4 617 000 euro, tomten 17117/3 för en köpesumma på minst 3 
729 375 euro och tomten 17117/4 för en köpesumma på minst 6 757 
875 euro. 

Vid affären tillämpas utöver föravtalet för fastighetsaffären även sta-
dens sedvanliga villkor för fastighetsaffärer och eventuella tilläggsvillkor 
som bestäms av en behörig tjänsteinnehavare.

Behandling

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pirkko Ruoho-
nen-Lerner föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera 
ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:

I dokumenten framställs felaktigt att det före detta bolaget Fira Oy, fo-
nummer 2764139-3, numera skulle heta Fira Rakennus Oy, fo-nummer 
3259668-9. I själva verket har Fira Oy, fo-nummer 2764139-3, fusione-
rats med bolaget Fira Oy, fo-nummer 3243001-3. Det i beslutsförslaget 
nämnda bolaget Fira Rakennus Oy, fo-nummer 3259668-9, är ett helt 
nytt bolag som registrerats i handelsregistret 2.2.2022. 

Beslutet att sälja tomterna till Fira Rakennus Oy kan således inte grun-
das på tidigare reserveringsbeslut på det sätt som framställs i motive-
ringen till beslutsförslaget.

5 omröstningen

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ledamoten Laura Korpinens förslag om återremiss

Ja-röster: 64
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Fatim Diarra, Laura Finne-
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Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati 
Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, 
Nina Miettinen, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johan-
na Nuorteva, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi 
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Na-
sima Razmyar, Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel 
Sazonov, Oula Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo 
Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel 
Thomas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanha-
nen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami 
Muttilainen, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Blanka: 6
Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Björn Månsson, Tuomas Nevan-
linna, Wille Rydman, Sinikka Vepsä

Frånvarande: 5
Harry Harkimo, Tom Packalén, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Thomas Wallgren föreslog att stadsfullmäktige bordlägger 
ärendet. Förslaget understöddes inte, så det förföll.

Avvikande mening

Följande ledamöter anmälde avvikande mening:

Mari, Rantanen, Teija Makkonen, Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Juhani 
Strandén, Mika Raatikainen, Mikko Paunio, Laura Korpinen, Pirkko 
Ruohonen-Lerner

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
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1 Asemakaavan muutos nro 12475
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijako

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Fira Oy Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ärendets bakgrund

Detaljplaneändring nr 12475 för Postparken i Böle vann laga kraft 
6.7.2018. Detaljplanen gör det möjligt att bygga för ca 5 700 invånare 
på före detta landtrafikcentralens område. Byggandet i området har in-
letts år 2019.

Avsikten är att bygga ett mestadels tätbebyggt urbant höghusområde 
med rimliga bostadspriser i norra delen av Postparken, där boende, 
tjänster och arbetsplatser blandas.

Reserveringsbeslut

Stadsstyrelsen beslutade 25.8.2014 (836 §) reservera av den planera-
de bostadsbyggrätten (cirka 150 000 m² vy) för Postparkens område 
för överlåtelse av områden i stadens ägo för partnerskapsplanläggning 
och planering och genomförande av bostadsprojekt fram till 31.12.2016 
på bland annat följande villkor:

 Av bostadsbyggrätten som planläggs i området förverkligas 20 % 
som hyresbostadsproduktion med statligt stöd, 40 % som bostadsp-
roduktion av mellanformstyp och 40 % som fritt finansierad, oregle-
rad ägar- och/eller hyresbostadsproduktion. Hyresbostäder kan ut-
göra högst ca 30 % av den oreglerade bostadsproduktionen.

 Byggarna för den oreglerade bostadsproduktionen väljs genom en 
idé-/koncepttävling.

 Den oreglerade bostadsproduktionen reserveras till tävlingsvinnar-
nas disposition. Enligt fastighetsnämndens omdöme är det också 
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möjligt att för vinnarna reservera högst ca 50 % av bostadsbyggrät-
ten för bostadsproduktion av mellanformstyp.

 Tomterna som avses för oreglerad bostadsproduktion överlåts ge-
nom försäljning till det verkliga värdet, förutsatt att stadsfullmäktige 
fastställer försäljningsprinciperna för tomterna.

Fastighetsnämnden beslutade 11.2.2016 (58 §) godkänna ansöknings-
anvisningen som gäller kvarteren 17114–17118 och 17120–17122 i 17 
stadsdelen (Böle) i Helsingfors och ordna ett anmälnings- och förhand-
lingsförfarande enligt anvisningen.

Staden ordnade 11.2–16.5.2016 ett anmälnings- och förhandlingsförfa-
rande om bostadskvarteren (AK, A, AL) 17114–17117, 17120 och 
17122, kvartersområdet för bilplatser (LPA) 17121 och kvartersområdet 
för närservicebyggnader (PL) 17118 i enlighet med den av fastighets-
nämnden godkända ansökningsanvisningen.

Byggande av kvarteren 17122 och 17118

Fastighetsnämnden beslutade 18.5.2017 (276 §) på basis av anmäl-
nings- och förhandlingsförfarandet utse Fira Oy till reserveringstagare 
och byggare för tomterna på ansökningsområde 3.

Stadsfullmäktige beslutade 30.8.2017 (301 §) bemyndiga stadsmiljö-
nämnden att sälja och utarrendera de planerade tomterna i kvarteren 
17122 och 17118 eller de tomter som bildas av dem till Fira Oy. Staden 
och Fira Oy har undertecknat ett genomförandeavtal och föravtal för 
fastighetsaffären som gäller kvarteren.

Fira Oy förbinder sig att på egen bekostnad och enligt principen om 
helhetsansvar bland annat att planera och bygga tomten helt färdig, i 
ett skick som staden och myndigheterna godkänner, i enlighet med vill-
koren i genomförandeavtalet, föravtalet för fastighetsaffären och an-
sökningsanvisningen (anbudsförfrågan).

Enligt anbudsförfrågan beslutar staden om ikraftträdandet av den vill-
korliga reserveringen av optionskvarteret 17117, om Fira i kvarteren 
17122 och 17118, som byggs först, har följt villkoren och kraven i tom-
ternas överlåtelsehandlingar samt de utsatta tiderna för byggandet. 
Genomförandeavtalet och föravtalet om fastighetsaffären för options-
kvarteret kan utarbetas tidigast då cirka 50 % av kvarteren 17122 och 
17118 har byggts.

Reservering av kvarteret 17117

Inledningskvarteret 17122 och kvarteret 17118 har byggts i enlighet 
med planerna. Fira har följt tidtabellerna för byggandet och i övrigt 
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handlat på det sätt som förutsätts i genomförandeavtalet och i föravta-
len för fastighetsköp. Enligt detta har reserveringen av optionskvarteret 
17117 preciserats med tomtchefens beslut 13.9.2021 (48 §) så att rät-
ten till planering och utredning av förutsättningarna för byggandet av 
bostadstomterna 1–4 i kvarteret 17117 ges till Fira Oy utgående från 
beslutet om den villkorliga reserveringen.

Byggnaden på tomten 17122/1 har tagits i bruk i april 2022. Byggna-
derna på tomterna 17122/2 och 4 har färdigställts. Tomten 171181/1 
har utarrenderats långfristigt från och med 23.2.2022 och byggnaden 
för sambruk som byggs på tomten ska stå färdig våren 2023. Tomterna 
17122/5 och 6 är under byggnad och de ska stå färdiga i slutet av 
2023.

Eftersom byggandet har gått framåt på det sätt som förutsätts i avtalen 
har det nu blivit aktuellt att godkänna genomförandeavtalet och föravta-
let för fastighetsaffären för optionskvarteret 17117. Enligt Fira Oy:s pre-
liminära tidsplan ska byggandet av det första kvarteret börja vintern 
2022–2023. Tomt 1 i kvarteret utarrenderas långfristigt och tomterna 2–
4 säljs.

Försäljning av tomterna 17117/2–4

I enlighet med de gällande riktlinjer för tomtöverlåtelse som stadssty-
relsen godkänt 1.4.2019 (220 §) ska tomterna primärt överlåtas genom 
utarrendering. Enligt tomtöverlåtelseprincipernas övergångsbestäm-
melser ska man tillämpa de gamla överlåtelseprinciperna för tomter i 
projekt som inletts innan de nya riktlinjerna godkändes.

Tomterna i Postparken i Böle har reserverats genom stadsstyrelsens 
beslut 25.8.2014 (836 §). Enligt reserveringsbeslutet har ett anmäl-
nings- och förhandlingsförfarande genomförts 11.2–16.5.2016 för bo-
stadskvarteren (AK, A och AL) 17114–17117, 17120 och 17122, kvar-
tersområdet för bilplatser (LPA) 17121 och kvartersområdet för närser-
vicebyggnader (PL) 17118. Fira Oy har enligt fastighetsnämndens be-
slut 18.5.2017 (276 §) valts till byggare för ansökningsområde 3. Stads-
fullmäktige beslutade 30.8.2017 (301 §) bemyndiga stadsmiljönämnden 
att sälja tomterna 2–4 i kvarteret 17122. För försäljningen har genomfö-
randeavtal och föravtal för fastighetsaffären undertecknats 28.2.2018.

I fråga om överlåtelserna av tomterna i optionskvarteret 17117 har man 
kommit överens om att följa principer som stämmer överens med det 
28.8.2018 undertecknade genomförandeavtalet och föravtalet för fas-
tighetsaffären. Eftersom ärendet har blivit aktuellt innan de nya riktlin-
jerna för tomtöverlåtelse godkändes och ett anmälnings- och förhand-
lingsförfarande har använts, är det motiverat att följa de tidigare tomtö-
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verlåtelseprinciperna och överlåta tomterna genom försäljning. 
 

Tomterna 17117/2–4 eller de tomter som bildas av dem säljs till Fira 
Rakennus Oy och/eller till bolag som grundats/bestämts av bolaget el-
ler bolag som grundas senare, i enlighet med stadsstyrelsens reserve-
ringsbeslut 25.8.2014 (836 §). Köpesumman beräknas sammanlagt 
uppgå till cirka 15 104 250 euro. Först ingås ett föravtal för fastighetsaf-
fär med Fira Oy om de tomter som säljs eller de tomter som bildas av 
dessa. Köparna betalar hela köpesumman för tomterna till staden i 
samband med affären, varvid ägande- och besittningsrätten för tomter-
na övergår till köparna.

Försäljningspriserna har bestämts enligt marknadsvillkor på basis av 
en utomstående värderares bedömningsutlåtande om tomternas mark-
nadsvärden, jämförbara köpesummor och marknadsförhållanden. Vär-
deringsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Som jämförelseuppgift konstateras att stadsstyrelsen 22.3.2021 (199 §) 
beslutade  godkänna en fastighetsaffär för bostadskvarteret 17119 i 
Postparken. Gängse pris per enhet för fritt finansierade ägarbostäder 
har varit 975 euro/m² vy för bostadsbyggrätt i kvarteret 17116.

Stadsfullmäktige beslutade 8.9.2021 (268 §) godkänna en fastighetsaf-
fär för bostadskvarteret 17114 i Postparken. Gängse pris per enhet för 
fritt finansierade ägarbostäder i kvarteret 17114 har varit 925 euro/m² 
vy för bostadsbyggrätt och 450 euro m² vy för kombilokaler.

Tomterna som avses för försäljning kan på förslag av projektet och 
med stadens godkännande utarrenderas långfristigt i stället för köp i 
enlighet med stadens nya tomtöverlåtelseprinciper. Vid den långfristiga 
utarrenderingen följer man då de principer som avtalats i genomföran-
deavtalet och stadens sedvanliga villkor för utarrendering av tomter 
samt  eventuella tilläggsvillkor som föreskrivits av stadsmiljönämnden 
eller en av nämnden förordnad tjänsteinnehavare.

Bygg- och teknologikoncernen Fira har spjälkats upp i två koncerner 
från och med 31.3.2022. Därmed är det tidigare Fira Oy (FO-nummer 
2764139-3) i fortsättningen Fira Rakennus Oy (FO-nummer 3259668-
9).

Föravtalet för fastighetsaffären finns som bilaga 2.

Tomtindelning

Enligt tomtindelningen nr 13872, som stadsmiljösektorns stadsmät-
ningstjänster utarbetat 26.8.2022, har tomtgränserna justerats för att 
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förtydliga gårdsarrangemangen i kvarteret. Tomtindelningen nr 13872 
har inte påverkat tomternas byggrätt.

Tomtindelningen finns i bilaga 4.

Marken

Området har varit en del av den tidigare landtrafikcentralens område, 
som upptas i det riksomfattande datasystemet för markens tillstånd. 
Marken i landtrafikcentralens område har sanerats och Helsingfors mil-
jöcentral har gett ett utlåtande om iståndsättningen, enligt vilket områ-
det har sanerats i enlighet med myndighetens beslut. Klorerade kolvä-
ten har påträffats i grundvattnet i en del av Postparkens detaljplaneom-
råde.

Om saneringen av marken avtalas noggrannare i föravtalet för fastig-
hetsaffären och genomförandeavtalet.

Genomförandeavtal

I genomförandeavtalet avtalas om de centrala villkoren för försäljning 
av tomterna 2–4 och utarrendering av tomten 1. Dessutom avtalas om 
rättigheterna och skyldigheterna mellan staden och Fira Rakennus Oy 
samt om villkoren och principerna för byggandet av området. Genomfö-
randeavtalet undertecknas av staden och Fira Rakennus Oy.

Genomförandeavtalet finns som bilaga 3.

Beslutets verkställighet och behörighet

Stadsstyrelsen har för avsikt att, om stadsfullmäktige godkänner be-
slutsförslaget, i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges 
beslut bemyndiga:

 tomtchefen att häva affären, som görs enligt föravtalet för fastighet-
saffären

 tomtchefen att säga upp eller på något annat sätt häva genomgö-
randeavtalet och föravtalet för fastighetsaffären

 chefen för teamet avtal och verksamhetsstyrning inom tjänsten tom-
ter och utveckling av markegendomen vid stadsmiljösektorn eller 
någon med dennes fullmakt att underteckna genomförandeavtalet, 
föravtalet för fastighetsaffären och köpebreven och att vid behov 
göra smärre ändringar i dem.

I enlighet med 7 kap. 1 § 6 punkten i förvaltningsstadgan ska stads-
fullmäktige besluta om överlåtelse av fast egendom då köpesumman 
för egendomen överstiger 10 miljoner euro.
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Asemakaavan muutos nro 12475
2 Kiinteistökaupan esisopimus ja lisäehdot
3 Toteutussopimus
4 Tonttijako

Bilagematerial

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Fira Oy Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljösektorn

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 716

HEL 2022-004846 T 10 01 01 02

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esiso-
pimuksen siten, että liitteen 4 mukaiset tontit 17117/2-4 tai niistä muo-
dostettavat tontit myydään Fira Rakennus Oy:lle (Y-tunnus 3259668-9) 
tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiö-
iden lukuun tontti 17117/2 vähintään 4 617 000 euron kauppahinnasta, 
tontti 17117/3 vähintään 3 729 375 euron kauppahinnasta ja tontti 
17117/4 vähintään 6 757 875 euron kauppahinnasta. 
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Kaupoissa noudatetaan kiinteistökaupan esisopimuksen lisäksi kau-
pungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja ja toimivaltaisen 
viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 

B) Kaupunginhallitus hyväksyi, ehdolla että kaupunginvaltuusto hy-
väksyy tontteja 17117/2-4 koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen 
päätösehdotuksen kohdan A) mukaisesti, liitteenä 3 olevan toteutusso-
pimuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.08.2022 § 403

HEL 2022-004846 T 10 01 01 02

Kustinpolku, Leimasinkatu

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 Kaupunki päättää myydä Liitteen 4 mukaiset tontit 17117/2-4 tai 
niistä muodostettavat tontit Fira Rakennus Oy (Y-tunnus 3259668-
9) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien 
yhtiöiden lukuun seuraavasti: Tontti 17117/2 vähintään 4 617 000 
euron kauppahinnasta, Tontti 17117/3 vähintään 3 729 375 euron 
kauppahinnasta ja Tontti 17117/4 vähintään 6 757 875 euron kaup-
pahinnasta (kauppahinta yhteensä vähintään 15 104 250 euroa). 

Kaupoissa noudatetaan kauppa- ja lisäkauppahinnan määräytymi-
sen ja muilta osin Liitteenä 2 olevan kiinteistökaupan esisopimuk-
sen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia eh-
toja ja toimivaltaisen viranhaltijan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

 Kaupunki päättää tehdä Liitteenä 3 olevan toteutussopimuksen

 Kaupunki päättää oikeuttaa Tonttipäällikön päättämään kiinteistö-
kaupan esisopimuksen perusteella tehtävät kaupat. Tonttipäällikkö 
oikeutetaan myös tarvittaessa irtisanomaan tai muutoin päättämään 
toteutussopimuksen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen.  
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 Kaupunki päättää oikeuttaa Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-
palvelun Sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän 
valtuuttaman allekirjoittamaan toteutussopimuksen ja kiinteistökau-
pan esisopimuksen sekä kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaes-
sa vähäisiä muutoksia.  

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Anu Kumara, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34013

anu.kumara(a)hel.fi
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§ 280
Ledamoten Anniina Iskanius motion om en oberoende utredning 
och att skapa ett sanktionssystem för gatuunderhållet

HEL 2022-004012 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 Anniina Iskaniuksen aloite
2 Talvihoidon laadun parantaminen 22062022
3 Urakkasopimustenohjaus, Talvihoito 2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Anniina Iskanius och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors beställer en oberoende utomstående utredning om 
modellen för gatuunderhåll, resurserna för gatuunderhållet och deras 
tillräcklighet och möjligheterna att utveckla underhållets kvalitet. Samti-
digt ska ett tydligt sanktionssystem utarbetas. Systemet träder i kraft 
när stadens kvalitetskriterier inte uppfylls. Sanktionerna ska gälla såväl 
utomstående entreprenörer som Stara.

Vintern 2021–2022 var exceptionellt svår med tanke på underhållet och 
stadens gatunät och allmänna områden kunde inte hållas i det tillstånd 
som eftersträvas. I en allt tätare stad är stadsrummet värdefullt och det 
är ont om plats för snö och snöhantering. Största delen av snön måste 
transporteras bort, vilket kräver mycket utrustning och personal. Ju 
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längre det snöar ymnigt, desto långsammare blir arbetet, eftersom 
transporterna stockar sig då snötipparna blir fulla och personalens vilo-
tider begränsar ordnandet av arbetet. Vintern 2021–2022 transportera-
des ca 140 000 lass snö till tipparna.

Efter den senaste vintersäsongen har stadsmiljösektorn utarbetat en 
utredning om styrningen av vinterunderhållets entreprenadavtal (bilaga 
2) och behovet och möjligheterna att förbättra kvaliteten på vinterun-
derhållet(bilaga 3). I utvecklingen av vinterunderhållet har också utom-
stående experter konsulterats. I utredningarna har sektorn beskrivit det 
nuvarande styrningssystemet för vinterunderhållet samt föreslagit åt-
gärder för att förbättra kvaliteten på vinterunderhållet. En åtgärd som 
föreslås är att utveckla det nuvarande sanktionssystemet så att den 
tidsperiod då det är tillåtet att underskrida kvalitetsmålen på grund av 
exceptionella omständigheter förkortas. Det föreslås också att sank-
tionssystemet i stället för det nuvarande anmärkningsförfarandet också 
skulle utvidgas till Staras serviceavtal. En del av de föreslagna förbätt-
ringsåtgärderna kan genomföras inom ramen för den nuvarande finan-
sieringen för vinterunderhållet, men för storskaligare åtgärder krävs 
tilläggsfinansiering. Som en del av vinterunderhållets utvecklingsarbete 
avgörs ansvarsfördelningen av vinterunderhållet mellan fastigheterna 
och staden. Målet är att ta reda på det ändamålsenligaste och för både 
miljön och samhället fördelaktigaste sättet att ordna vinterunderhållet.

I upphandlingarna av vinterunderhåll har man strävat efter att beräkna 
både serviceproducenternas ansvar och beredskapen för exceptionella 
väderförhållanden med tanke på stadens totalekonomi. En bättre pre-
stationsförmåga i exceptionella väderförhållanden förutsätter att bered-
skap köps i förväg av serviceproducenterna. Detta ökar kostnaderna 
för vinterunderhållet även under sådana vintrar som inte visar sig vara 
svåra.

Stadsmiljönämnden 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 fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).
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Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite
2 Talvihoidon laadun parantaminen 22062022
3 Urakkasopimustenohjaus, Talvihoito 2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 718

HEL 2022-004012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 544

HEL 2022-004012 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että talvikausi 2021-2022 oli talvi-
kunnossapidon kannalta vaikein kymmeniin vuosiin, eikä kaupungin ka-
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tuverkkoja ja yleisiä alueita valitettavasti onnistuttu näissä olosuhteissa 
pitämään tavoitteen mukaisessa kunnossa. Talven erityispiirre oli run-
saan lumentulon lisäksi lämpötilan toistuva vaihtelu nollan molemmin 
puolin, jolloin talvikunnossapidon kalustoa ja henkilökuntaa jouduttiin 
ohjaamaan vuoroin lumenpoistoon ja vuoroin liukkaudentorjuntaan. Li-
säksi lämpötilan vaihtelusta nollan molemmin puolin johtuen muodostui 
vettä ja lumeen kosteutta, jotka paitsi aiheuttivat tulvia ja paannejäätä, 
myös neutraloivat liukkaudentorjunnassa ja priorisoitujen pyöräilyreitti-
en harjasuolauksessa käytettävien suolojen vaikutusta. Lumisateet ja 
vesisateet myrskyjen jälkeen aiheuttivat vahvuudeltaan erittäin kovan 
jää- ja polannekerroksen useille väylille ja kovettuneen jään takia po-
lanteen poisto oli poikkeuksellisen hidasta. Kävelyreiteillä päivisin 
pehmennyt sohjo jäätyi öisin ja päivän aikana kertynyt sulamisvesi ai-
heutti lisää jään muodostumista reiteille. Joulukuun pakkaskauden an-
siosta maaperä oli jäätynyt vettä läpäisemättömään routaan ja poiskul-
jetusta odottaneet lumikasat tukkivat hulevesikaivoja, minkä johdosta 
sulamisvesiongelmia aiheutui laajemminkin. Ongelmalliset olosuhteet 
eivät koskeneet pelkästään Helsinkiä, vaan sama poikkeuksellinen ti-
lanne vallitsi kaikkialla pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. 
Tilannetta kuvaa, että liukkaudentorjunnassa käytetty suola ja pesty 
sepeli loppuivat helmikuussa koko Etelä-Suomesta. Yöpakkaset hidas-
tivat lumen sulamista pitkään.

Helsingin erityispiirre talvikunnossapidossa on, että tiiviissä ja yhä tii-
vistyvässä kaupungissa kaupunkitila on arvokasta ja lumelle ja lumen 
käsittelylle osoitettuja tiloja on vähän. Suuri osa lumesta on kuljetettava 
pois, mikä sitoo paljon kalustoa ja henkilökuntaa. Pitkittyessään tämä 
työ hidastuu entisestään, kun lumen vastaanottopaikat täyttyvät ruu-
hkauttaen kuljetukset ja henkilöstön lepoajat alkavat rajoittaa töiden jär-
jestämistä. Viime talvina lunta kuljetettiin vastaanottopaikoille noin 140 
000 kuormaa. Näistä noin 25 000 kuormaa kuljetettiin varavastaanotto-
paikoille, joilta lumet jouduttiin vielä siirtämään varsinaisille vastaanot-
topaikoille ennen lumien sulamista. Sen lisäksi, että kaupunki on saa-
nut paljon palautetta katujen ja yleisten alueiden kunnosta, saimme 
myös paljon palautetta kunnossapidon aiheuttamasta melusta ilta- ja 
yöaikaan, liukkaudentorjunnassa käytetyn sepelin haitoista pyöräilijöil-
le, sekä lumen läjittämisestä ja merikaadosta.

Helsingissä katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisten laa-
tuvaatimusten mukaisesti. Poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, kuten 
kahtena menneenä talvena, joudutaan toteamaan liikennealueiden 
poikkeusolot ja siirtymään varautumissuunnitelman mukaiseen poik-
keusolojen johtamisjärjestelmään. Poikkeusolojen johtamisjärjestel-
mässä kunnossapitoluokituksen mukaisista laatuvaatimuksista joudu-
taan poikkeusolojen ajaksi luopumaan ja ohjaamaan kunnossapitore-
sursseja turvaamaan yhteiskunnan kannalta välttämättömien toiminto-
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jen, kuten palo- ja pelastustoimen, sekä joukkoliikenteen edellytykset. 
Poikkeusjärjestelyillä pyritään mm. kalustoa lisäämällä ja lumen vara-
vastaanottopaikkoja avaamalla palauttamaan liikennealueiden olosuh-
teet taas mahdollisimman pian normaaleiksi ja laatuvaatimusten muka-
isiksi, mutta poikkeuksellisen lumitilanteen jälkeen normaaliolosuhteisi-
in palaaminen kestää useita viikkoja.

Talvikunnossapidon hankinnoissa sekä palveluntuottajien vastuut että 
varautuminen poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin on pyritty mitoittamaan 
kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti järkevästi. Nykyistä parempi 
suorituskyky poikkeuksellisissa sääolosuhteissa edellyttää varautumi-
sen ostamista palveluntuottajilta etukäteen. Tämä kasvattaa talvikun-
nossapidon kustannuksia niinäkin talvina, jotka lopulta eivät vaikeiksi 
osoittaudukaan ja edellyttää lisärahoitusta talousarviosta. 

Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt menneen talvikauden jälkeen 
erilliset selvitykset talvikunnossapidon urakkasopimusten ohjaamisesta 
(liite 2) ja talvihoidon laadun parantamisen tarpeista ja mahdollisu-
uksista (liite 3). Talvihoidon kehittämistyössä on käytetty myös ulkopuo-
lisia asiantuntijoita. Näissä selvityksissä on kuvattu nykyinen talvihoi-
don ohjausjärjestelmä, sekä esitetty sellaisia toimenpiteitä, joilla talvi-
kunnossapidon laatua voitaisiin parantaa sellaisenakin poikkeuksellise-
na talvena, kuin talvikausi 2021-2022 oli. Yhtenä toimenpiteenä esite-
tään nykyisin jo käytössä olevan sanktiojärjestelmän kehittämistä niin, 
että poikkeuksellisten olosuhteiden mahdollistama laadunalitusten 
ajanjakso lyhenisi. Samoin esitetään, että nykyisen huomautusmenet-
telyn sijaan sanktiojärjestelmä laajenisi koskemaan myös Staran pal-
velusopimuksia. Osa selvityksen ehdottamista laadun parantamisen to-
imenpiteistä voidaan toteuttaa nykyisen talvikunnossapidon rahoituk-
sen puitteissa, mutta merkittävämmät toimet edellyttävät lisärahoitusta. 
Kokonaisuudessaan talousarvioesityksen kiristyminen tulee kuitenkin 
heikentämään talvikunnossapidon laatua yleisesti. Osana talvikun-
nossapidon kehittämistyötä arvioimme myös vielä uudelleen, minkälai-
nen talvikunnossapidon vastuunjako kiinteistöjen ja kaupungin välillä 
on tarkoituksenmukaisin ja miten lumilogistiikka on jatkossa ympäristön 
ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta edullisinta järjestää. 

Kaupunkiympäristölautakunta piti tarkoituksenmukaisena että talvihoi-
don onnistumista ja kehittämistä on arvioitu laajoissa selvityksissä, joi-
den laadinnassa on ollut mukana myös ulkopuolista asiantuntemusta. 
Talvikunnossapidon resursoinnista päätetään osana vuosittaista ta-
lousarviota, jossa asetetaan raamit kaupungin varautumiselle erilaisiin 
talviolosuhteisiin. Käsittelyssä oleva talousarvioesitys vuodelle 2023 ei 
mahdollista talvikunnossapidon laadun suunniteltua parantamista, vaan 
heikentää sitä entisestään.



Helsingfors stad Protokoll 19/2022 213 (224)
Stadsfullmäktige

Ärende/13
16.11.2022

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

Lautakunta piti välttämättömänä, että talvihoitoa kehitetään selvityksis-
sä esitetysti. Erityisesti, että  lyhennetään ajanjaksoja, jolloin sanktiojär-
jestelmää ei ole käytössä, että sanktiojärjestelmä ulotetaan myös Sta-
ran urakoihin ja että kantakaupungin lumilogistiikkaa kehitetään lauta-
kunnalle aiemmin esitettyjen mallien pohjalta.

Käsittely

04.10.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Otso Kivekäs: Poistetaan lausunnon viimeisestä kappaleesta: 
”Kaupunkiympäristölautakunta ei pidä ehdotettua ulkopuolista riippu-
matonta selvitystä tarpeellisena. Valtuustoaloitteen esittämä sanktiojär-
jestelmä on jo käytössä. Kaupungilla on jo olemassa hyvä käsitys niistä 
haasteista, mitä talvikunnossapidossa hankalana talvena yhä tiivisty-
vässä kaupungissa on.”

Ja korvataan se kappaleilla ”Kaupunkiympäristölautakunta pitää tarkoi-
tuksenmukaisena että talvihoidon onnistumista ja kehittämistä on arvio-
itu laajoissa selvityksissä, joiden laadinnassa on ollut mukana myös ul-
kopuolista asiantuntemusta."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Ki-
vekkään vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Otso Kivekäs: Lautakunta pitää välttämättömänä, että talvihoitoa ke-
hitetään selvityksissä esitetysti. Erityisesti, että  lyhennetään ajanjakso-
ja, jolloin sanktiojärjestelmää ei ole käytössä, että sanktiojärjestelmä 
ulotetaan myös Staran urakoihin ja että kantakaupungin lumilogistiik-
kaa kehitetään lautakunnalle aiemmin esitettyjen mallien pohjalta.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Lautakunta pitää välttämättömänä, että talvihoi-
toa kehitetään mm. selvityksessä esitettyjen toimien avulla. Erityisesti, 
että lyhennetään ajanjaksoja, jolloin sanktiojärjestelmää ei ole käytös-
sä.

Kannattaja: Jenni Hjelt

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 2
Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt

Ei-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, 
Otto Meri, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Risto Rautava

Tyhjä: 3
Mia Haglund, Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 8 (3 tyhjää)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna.

Jaa-äänet: 7
Atte Kaleva, Otso Kivekäs, Oona Käyhkö, Otto Meri, Jenni Pajunen, 
Amanda Pasanen, Risto Rautava

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Jenni Hjelt, Tuomas Nevanlinna, 
Mika Raatikainen

Tyhjä: 1
Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 5 - 7 (1 tyhjä)

27.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tero Koppinen, projektinjohtaja: 310 78342

tero.koppinen(a)hel.fi
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§ 281
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Fullmäktigemotioner

 ledamoten Eeva Kärkkäinens motion om att öka öppenheten i an-
vändningen av stadens pengar

  

 ledamoten Juhani Strandéns motion om uppmuntrande till att mins-
ka utsläppen i trafiken

 ledamoten Vesa Korkkulas motion om stadsvindskydd och eldplat-
ser

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 268, 269, 272, 275, 277, 280 ja 281 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 270, 271, 273, 274, 276, 278 ja 279 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Valitusperusteet
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

268, 269, 272, 275, 277, 280 och 281 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

270, 271, 273, 274, 276, 278 och 279 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

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

 av kommunmedlemmarna

Besvärstid

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

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
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Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

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

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

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den föl-
jande

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

 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den 
följande

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

 00580 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000
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Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yr-
kas (yrkandena);

3. grunderna för yrkandena;

4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet 
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgif-
ter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare el-
ler ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvä-
ren är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell an-
nan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan 
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera pro-
cessadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den 
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som 
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga 
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får 
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade för-
hållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått känne-
dom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
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2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller 
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

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

Rättegångsavgift

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

Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

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

HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Fatim Diarra
puheenjohtaja
ordförande
268 - 271 §, osa 272 §, 277 - 
281 §

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande
osa 272 §, 273 - 276 §

Antti Peltonen
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Atte Kaleva Paavo Arhinmäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.11.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 21.11.2022.


