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Kokousaika 23.11.2022 18:00 - 21:42

Kokouspaikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Aleksanterinkatu 20

Läsnä

Jäsenet

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

johtaja
Vartiainen, Juhana pormestari
Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Razmyar, Nasima apulaispormestari
Sazonov, Daniel apulaispormestari
Sinnemäki, Anni apulaispormestari

saapui 18:04, poistui 20:01, poissa: 
282 - 283 §, 302 - 310 §

Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi saapui 18:04, poissa: 282 - 283 §
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula poistui 19:06, poissa: 291 - 310 §
Haglund, Mia
Hakola, Juha poistui 19:18, poissa: 291 - 310 §
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo saapui 18:06, poissa: 282 - 283 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Harry
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari poistui 18:35, poissa: 290 - 310 §
Honkasalo, Veronika saapui 18:04, poissa: 282 - 283 §
Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
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Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia poistui 18:57, poissa: 291 - 310 §
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Packalén, Tom poistui 19:07, poissa: 291 - 310 §
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari poistui 18:17, poissa: 288 - 310 §
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita saapui 18:05, poissa: 282 - 283 §
Soininvaara, Osmo poistui 20:00, poissa: 302 - 310 §
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki
Vanhanen, Reetta poistui 20:35, poissa: 304 - 310 §
Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa varajäsen
Austero, Nita varajäsen
Chydenius, Jussi varajäsen

saapui 20:33, poissa: 282 - 302 §
Helal, Fardoos varajäsen
Hjelt, Jenni varajäsen
Juva, Kati varajäsen
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Karinoja, Erkki varajäsen
saapui 19:07, poissa: 282 - 290 §

Kettunen, Marko varajäsen
saapui 18:17, poissa: 282 - 288 §

Korkkula, Vesa varajäsen
Laaksonen, Heimo varajäsen
Miettinen, Nina varajäsen
Niemelä, Kimmo varajäsen
Niiranen, Matti varajäsen

saapui 19:18, poissa: 282 - 290 §
Oskala, Hannu varajäsen

saapui 20:02, poissa: 282 - 301, 303 
§

Paunio, Mikko varajäsen
Pulkkinen, Suvi varajäsen

saapui 20:24, poissa: 282 - 302 §
Rissanen, Laura varajäsen
Salminen, Minna varajäsen

saapui 19:06, poissa: 282 - 290 §
Silvennoinen, Oula varajäsen

saapui 19:06, poissa: 282 - 290 §
Sohrabi, Seida varajäsen
Strandén, Juhani varajäsen

saapui 19:07, poissa: 282 - 290 §
Tuomi-Nikula, Tuomas varajäsen
Vesikansa, Sanna varajäsen

Muut

Sarvilinna, Sami kansliapäällikkö
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
Villeneuve, Anna erityisasiantuntija
Kentala, Julianna erityisavustaja
Keränen, Mira erityisavustaja
Leino, Antti erityisavustaja
Loima, Maria erityisavustaja
Nurmela, Jeremias erityisavustaja
Staffans, Lotta erityisavustaja
Holmberg, Iris kielenkääntäjä
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Päivinen, Tuulikki kielenkääntäjä
Snellman, Johanna viestintäasiantuntija
Turtola, Ilona viestintäasiantuntija

Puheenjohtaja

Fatim Diarra kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
282 - 301 §, osa 308 §, 309 - 310 §

Harry Bogomoloff kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-
johtaja
302 - 307 §, osa 308 §

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna johtava asiantuntija
282 - 290 §, osa 302 §, 303 - 305 §, 
osa 306 §

Antti Peltonen hallintopäällikkö
291 - 301 §, osa 302 §, osa 306 §, 
307 - 310 §
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Tid 23.11.2022 18:00 - 21:42

Plats Stadsfullmäktiges sessionssal, Alexandersgatan 20

Närvarande

Ledamöter

Diarra, Fatim stadsfullmäktiges ordförande
Bogomoloff, Harry stadsfullmäktiges I vice ordförande
Vartiainen, Juhana borgmästare
Arhinmäki, Paavo biträdande borgmästare
Razmyar, Nasima biträdande borgmästare
Sazonov, Daniel biträdande borgmästare
Sinnemäki, Anni biträdande borgmästare

anlände 18:04, avlägsnade sig 
20:01, frånvarande: 282 - 283§, 302 
- 310 §

Ahde, Hilkka
Ahmed, Mahad
Alanko-Kahiluoto, Outi anlände 18:04, frånvarande: 282 - 

283 §
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Castrén, Maaret
Ebeling, Mika
Gebhard, Elisa
Grotenfelt, Nora
Haatainen, Tuula avlägsnade sig 19:06, frånvarande: 

291 - 310 §
Haglund, Mia
Hakola, Juha avlägsnade sig 19:18, frånvarande: 

291 - 310 §
Halla-aho, Jussi
Harakka, Timo anlände 18:06, frånvarande: 282 - 

283 §
Harjanne, Atte
Harkimo, Harry
Heinäluoma, Eveliina
Hiltunen, Titta
Holopainen, Mari avlägsnade sig 18:35, frånvarande: 

290 - 310 §
Honkasalo, Veronika anlände 18:04, frånvarande: 282 - 

283 §
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Huff, Shawn
Hyttinen, Nuutti
Iskanius, Anniina
Jalovaara, Ville
Jungner, Mikael
Kaleva, Atte
Kauppila, Elina
Kivekäs, Otso
Kivelä, Mai
Kolbe, Laura
Kopra, Pia avlägsnade sig 18:57, frånvarande: 

291 - 310 §
Korpinen, Laura
Korpinen, Sini
Koskela, Minja
Lindgren, Minna
Makkonen, Teija
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Nevanlinna, Tuomas
Niskanen, Dani
Nuorteva, Johanna
Packalén, Tom avlägsnade sig 19:07, frånvarande: 

291 - 310 §
Pajula, Matias
Pajunen, Jenni
Pakarinen, Pia
Peltokorpi, Terhi
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari avlägsnade sig 18:17, frånvarande: 

288 - 310 §
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Sarkomaa, Sari
Sauri, Pekka
Saxberg, Mirita anlände 18:05, frånvarande: 282 - 

283 §
Soininvaara, Osmo avlägsnade sig 20:00, frånvarande: 

302 - 310 §
Suomalainen, Nina
Tuomioja, Erkki



Helsingfors stad Protokoll 20/2022
Stadsfullmäktige

23.11.2022

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

Vanhanen, Reetta avlägsnade sig 20:35, frånvarande: 
304 - 310 §

Vepsä, Sinikka
Vierunen, Maarit
Yanar, Ozan
Asko-Seljavaara, Sirpa ersättare
Austero, Nita ersättare
Chydenius, Jussi ersättare

anlände 20:33, frånvarande: 282 - 
302 §

Helal, Fardoos ersättare
Hjelt, Jenni ersättare
Juva, Kati ersättare
Karinoja, Erkki ersättare

anlände 19:07, frånvarande: 282 - 
290 §

Kettunen, Marko ersättare
anlände 18:17, frånvarande: 282 - 
288 §

Korkkula, Vesa ersättare
Laaksonen, Heimo ersättare
Miettinen, Nina ersättare
Niemelä, Kimmo ersättare
Niiranen, Matti ersättare

anlände 19:18, frånvarande: 282 - 
290 §

Oskala, Hannu ersättare
anlände 20:02, frånvarande: 282 - 
301, 303 §

Paunio, Mikko ersättare
Pulkkinen, Suvi ersättare

anlände 20:24, frånvarande: 282 - 
302 §

Rissanen, Laura ersättare
Salminen, Minna ersättare

anlände 19:06, frånvarande: 282 - 
290 §

Silvennoinen, Oula ersättare
anlände 19:06, frånvarande: 282 - 
290 §

Sohrabi, Seida ersättare
Strandén, Juhani ersättare

anlände 19:07, frånvarande: 282 - 
290 §

Tuomi-Nikula, Tuomas ersättare
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Vesikansa, Sanna ersättare

Övriga

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

ningssektorn
Remes, Kirsi förvaltningsdirektör
Saxholm, Tuula finansdirektör
Kivelä, Liisa kommunikationsdirektör
Krogell-Magni, Pi kommunikationschef
Peltonen, Antti förvaltningschef
Menna, Lauri ledande sakkunnig
Villeneuve, Anna specialsakkunnig
Kentala, Julianna specialmedarbetare
Keränen, Mira specialmedarbetare
Leino, Antti specialmedarbetare
Loima, Maria specialmedarbetare
Nurmela, Jeremias specialmedarbetare
Staffans, Lotta specialmedarbetare
Holmberg, Iris translator
Päivinen, Tuulikki translator
Snellman, Johanna kommunikationsspecialist
Turtola, Ilona kommunikationsspecialist

Ordförande

Fatim Diarra stadsfullmäktiges ordförande
282 - 301 §, delvis 308 §, 309 - 310 
§

Harry Bogomoloff stadsfullmäktiges I vice ordförande
302 - 307 §, delvis 308 §

Protokollförare

Lauri Menna ledande sakkunnig
282 - 290 §, delvis 302 §, 303 - 305 
§, delvis 306 §

Antti Peltonen förvaltningschef
291 - 301 §, delvis 302 §, delvis 306 
§, 307 - 310 §
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§ Asia

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

283 Asia/2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

284 Asia/3 Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2023 - 2025
Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–
2025

285 Asia/4 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2023 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden för 
mandattiden som börjar 2023

286 Asia/5 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston jä-
senten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sek-
tion för individärenden för mandattiden som börjar 2023

287 Asia/6 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston jäsenten 
valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi
Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens rädd-
ningssektion för mandattiden som börjar 2023

288 Asia/7 Kansalliskielilautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toi-
mikaudeksi
Val av ledamöter i nationalspråksnämnden för mandattiden som börjar 
2023

289 Asia/8 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite varautumisen vahvistami-
sesta turvallisuusympäristön muuttuessa
Gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om att stärka be-
redskapen i en förändrad säkerhetsmiljö

290 Asia/9 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite ikääntyneiden neuvolatoiminnan 
perustamisesta seniorikeskuksiin
Gröna fullmäktigegruppens motion om att inrätta rådgivning för äldre 
vid seniorcentren

291 Asia/10 Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantamisesta asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen
Gruppmotion av Centerns fullmäktigegrupp om att förbättra invånar-
nas möjligheter till att påverka i fråga om kvaliteten och trivseln vid 
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boende

292 Asia/11 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoidon 
parantamisesta
Kristdemokraternas gruppmotion om att förbättra tandvården

293 Asia/12 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite äänestyspaikkojen ja- aktiivisuuden 
lisäämisestä
Ledamoten Mahad Ahmeds motion om att öka antalet vallokaler och 
valdeltagandet

294 Asia/13 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Helsingin sisäisen vesiliikenteen 
kokoamisesta HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä
Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om att överföra den interna sjöt-
rafiken i Helsingfors till HRT som en del av kollektivtrafiken

295 Asia/14 Valtuutettu Ted Apterin aloite digitaalisen työkalun käyttöönottamises-
ta palvelu- ja tilaverkkosuunnittelussa
Ledamot Ted Apters motion om att ta ett digitalt verktyg i bruk vid pla-
nering av service- och lokalnätverk

296 Asia/15 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite metroasemien harmaiden seinien 
maalaamisesta
Ledamoten Seida Sohrabis motion om att måla metrostationernas 
gråa väggar

297 Asia/16 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite Herttoniemen metroaseman kun-
nostamiseksi
Ledamoten Mirita Saxbergs motion om att renovera Hertonäs metros-
tation

298 Asia/17 Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite Kivikon metsän suojelemisesta
Ledamoten Jenni Hjelts motion om att skydda skogen i Stensböle

299 Asia/18 Valtuutettu Laura Korpisen aloite Munkkiniemen puistotien ja Huopa-
lahdentien lehmusten säilyttämisestä
Ledamoten Laura Korpinens motion om att bevara lindarna vid 
Munksnäs allén och Hoplaksvägen

300 Asia/19 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnon monimuotoisuuden vaiku-
tusten arvioinnista maankäytön hankkeissa
Ledamoten Elina Kauppilas motion om bedömning av konsekvenserna 
för biodiversitet i projekt för markanvändning

301 Asia/20 Valtuutettu Aino Tuomisen aloite kävelypainotteisten alueiden pilotoin-
nista koulujen ympäristössä
Ledamoten Aino Tuominens motion om ett pilotprojekt med fotgängar-
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dominerade områden kring skolor

302 Asia/21 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sote-palvelujen palvelusetelien ar-
von tarkistamisesta
Ledamoten Mirita Saxbergs motion om att granska värdet på social- 
och hälsovårdstjänsternas servicesedlar

303 Asia/22 Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvola-
käynnistä
Ledamoten Sini Korpinens motion om rådgivningsbesök efter missfall

304 Asia/23 Valtuutettu Minja Koskelan aloite vammaisten henkilöiden henkilökoh-
taisen avun saamisesta
Ledamoten Minja Koskelas motion om att personer med funktionshin-
der får personlig assistens

305 Asia/24 Valtuutettu Teija Makkosen aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajenta-
misesta
Ledamoten Teija Makkonens motion om att utvidga Urheas högsta-
dieverksamhet

306 Asia/25 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuksen 
uimahalliin
Ledamoten Mahad Ahmeds motion om en simtur för damer vid Östra 
centrums simhall

307 Asia/26 Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkkitoi-
minnasta
Ledamoten Eeva Kärkkäinens motion om idrottstjänsternas barnpar-
keringsverksamhet

308 Asia/27 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite maksuttomista liikuntapalveluista se-
nioreille
Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria motionstjänster för se-
niorer

309 Asia/28 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tekojääkentästä Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon
Ledamoten Sami Muttilainens motion om en konstisbana i Stapelsta-
dens idrottspark

310 Asia/29 Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 282
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

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

 Arja Karhuvaara, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen
 Mia Nygård-Peltola, tilalle Heimo Laaksonen
 Elina Valtonen, tilalle Seida Sohrabi
 Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 Emma Kari, tilalle Sanna Vesikansa
 Amanda Pasanen, tilalle Kati Juva
 Pentti Arajärvi, tilalle Nita Austero
 Pilvi Torsti, tilalle Jenni Hjelt
 Ilkka Taipale, tilalle Fardoos Helal
 Suldaan Said Ahmed, tilalle  Vesa Korkkula
 Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Mikko Paunio
 Joel Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 Outi Alanko-Kahiluoto
 Timo Harakka
 Veronika Honkasalo
 Mirita Saxberg
 Anni Sinnemäki

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätösehdotus

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 283
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Tuomas Rantanen ja Elisa 
Gebhard sekä varalle valtuutetut Eveliina Heinäluoma ja Mika Ebeling.

Käsittely

Puheenjohtajan edotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi pöytäkirjan tar-
kastajiksi yksimielisesti valtuutetut Tuomas Rantanen ja Elisa Gebhard 
sekä varalle valtuutetut Eveliina Heinäluoma ja Mika Ebeling.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua 
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 284
Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitel-
ma vuosille 2023 - 2025

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Päätös

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

Käsittely

Selonteko

Kaupunginvaltuusto hyväksyi selonteon 16.11.2022 kokouksessa teh-
dyistä ehdotuksista alla mainitun mukaisesti. Asiaan liittyvä palautu-
sehdotus käsiteltiin edellä mainitussa kokouksessa.

Vastaehdotukset

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Eeva Kärkkäisen kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto päättää palauttaa kotihoidontuen Hel-
sinki-lisän 1-2-vuotiasta lasta kotona hoitaville perheille 1.1.2023 läh-
tien. Tätä tarkoitusta varten lisätään kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalle 4 miljoonan euron lisärahoitus.

Puheenjohtaja tulkitsi ehdotuksen kohdistuvan talousarviossa kohdalle 
2 10 03.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannatta-
mana, että lisäys talousarviokohtaan 1 30 01 sivulle 86 uudeksi kappa-
leeksi 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
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 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 Mika Ebeling ehdotti 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.

Puheenjohtaja tulkitsi ehdotuksen kohdistuvan talousarviossa kohdalle 
2 10 03.

Toivomusponsi

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

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta huo-
lehtia siitä, että energian hinta pysyisi kohtuullisena tulevaisuu-
dessa.

Äänestysjärjestys

Valtuutettu Mari Rantasen vastaehdotuksesta äänestettiin pohjaehdo-
tusta vastaan. Valtuutettujen Terhi Peltokorven ja Mika Ebelingin vas-
taehdotuksista äänestettiin ensin vastakkain. Tämän jälkeen voitta-
neesta ehdotuksesta äänestettiin pohjaehdotusta vastaan. Vastaehdo-
tusten jälkeen toivomusponnesta äänestettiin erikseen.

Äänestykset

Vastaehdotukset

1 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI
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JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: valtuutettu Mari Rantasen vastaehdotus

Jaa-äänet: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Nieme-
lä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida 
Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen

Poissa: 1
Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mari Rantasen vastaeh-
dotusta.

2 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdotus JAA, valtuutettu Mika Ebe-
lingin vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdotus
EI-ehdotus: valtuutettu Mika Ebelingin vastaehdotus

Jaa-äänet: 36
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Timo Harak-
ka, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, 
Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Otso Kivekäs, 
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Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Nina Miettinen, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen

Tyhjä: 36
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Is-
kanius, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini 
Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarko-
maa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Erkki Tuo-
mioja, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Poissa: 2
Sami Muttilainen, Sinikka Vepsä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdo-
tuksen tässä äänestyksessä. Vastaehdotuksesta äänestettiin seuraa-
vaksi pohjaehdotusta vastaan.

3 äänestys

Kaupunginhallituksen ehdotus JAA, vastaehdotus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginhallitus
EI-ehdotus: Valtuutettu Terhi Peltokorven vastaehdotus

Jaa-äänet: 72
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilai-
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nen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Nis-
kanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sau-
ri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, 
Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki 
Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, 
Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Poissa: 1
Sinikka Vepsä

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven vas-
taehdotusta.

Toivomusponsi

4 äänestys

Valtuutettu Mika Ebelingin ehdottaman toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 15
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Mika Ebeling, Jussi Halla-
aho, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija 
Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen

Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Anniina Iskanius, Sini Korpinen, 
Matias Pajula, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Daniel 
Sazonov, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Tyhjä: 57
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Timo Harak-
ka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, 
Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville 
Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso 
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Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Hei-
mo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Miri-
ta Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Mika Ebelingin ehdotta-
maa toivomuspontta.

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 
Kaupunginvaltuusto 23.11.2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 31.10.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

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-
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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 
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
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 16.11.2022 § 272

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

16.11.2022 Pöydälle

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 
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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.

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

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

Toivomusponnet

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

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 
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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 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-
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.
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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 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
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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.

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
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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

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.
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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. 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-
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 
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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.

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 
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 
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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 
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.
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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 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.
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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. 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.

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.
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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 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 
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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 27 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/3
23.11.2022

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 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 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
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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

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
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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 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."

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."
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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 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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§ 285
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2023 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2022-011879 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi toimikaudekseen sosiaali-, terveys- ja pelas-
tuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. sosiaali- ja terveystoi-

mialan apulaispormes-
tari

Laura Varjokari

2. Kok. Seija Muurinen Jarmo Kelo
3. Kok. Maaret Castrén Yaron Nadbornik
4. Kok. Matti Niiranen Nea Nättinen
5. Vihr. Kati Juva Ahto Apajalahti
6. Vihr. Minna Lindgren Touko Niinimäki
7. Vihr. Oula Silvennoinen Vilja Alanko
8. SDP Pentti Arajärvi Nelli Nurminen
9. SDP Sinikka Vepsä Antti Hytti 
10. Vas. Samuel Adouchief Meri Valkama
11. PS Mikko Paunio Martina Houtsonen
12. PS Laura Korpinen Rauli Franssila
13. RKP Eva Biaudet Björn Månsson

Lautakunnan puheenjohtajana on sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari.

Samalla kaupunginvaltuusto valitsi lautakunnan varapuheenjohtajaksi 
Pentti Arajärven. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023. Kau-
punginvaltuuston 16.3.2022, 62 § hyväksymän 1.1.2023 voimaan tule-
van hallintosäännön mukaan toimialalla on sosiaali-, terveys- ja pelas-
tuslautakunta sen pelastusjaosto sekä sen yksilöasioiden jaosto. Pelas-
tustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokonai-
suudeksi uudelle toimialalle.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on toimialalautakunta, joka 
huolehtii sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan mukaisista tehtävistä. 

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on sosi-
aali- ja terveystoimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on hen-
kilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hä-
nen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinai-
sista jäsenistä sille varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
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johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
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hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 791

HEL 2022-011879 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. sosiaali- ja terveystoi-

mialan apulaispormes-
tari

Laura Varjokari

2. Kok. Seija Muurinen Jarmo Kelo
3. Kok. Maaret Castrén Yaron Nadbornik
4. Kok. Matti Niiranen Nea Nättinen
5. Vihr. Kati Juva Ahto Apajalahti
6. Vihr. Minna Lindgren Touko Niinimäki
7. Vihr. Oula Silvennoinen Vilja Alanko
8. SDP Pentti Arajärvi Nelli Nurminen
9. SDP Sinikka Vepsä Antti Hytti 
10. Vas. Samuel Adouchief Meri Valkama
11. PS Mikko Paunio Martina Houtsonen
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12. PS Laura Korpinen Rauli Franssila
13. RKP Eva Biaudet Björn Månsson

Lautakunnan puheenjohtajana on sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari.

Kaupunginvaltuusto päättää valita lautakunnan varapuheenjohtajaksi 
Pentti Arajärven. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Puuttuva nimi: Jarmo Kelo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 286
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaoston 
jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2022-011887 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- ja 
pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaostoon 9 jäsentä ja heidän henki-
lökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Mukhtar Abib Marit Hohtokari
2. Kok. Laura Varjokari Jouni Nevalainen
3. Vihr. Kirsi Majander Okko-Pekka Karvonen
4. Vihr. Ilmo Jokinen Pirkko Telaranta
5. SDP Sinikka Vepsä Eero Kiuru
6. SDP Esa Lehtopuro Peppi Tervo-Hiltula
7. Vas. Maija Karhunen Seppo Koskinen
8. PS Marko Ekqvist Tanja Heiskanen
9. Kesk. Mia Laine Risto Airikkala

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Laura Varjokari
Varapuheenjohtaja Sinikka Vepsä

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023. Kau-
punginvaltuuston 16.3.2022, 62 § hyväksymän 1.1.2023 voimaan tule-
van hallintosäännön mukaan toimialalla on sosiaali-, terveys- ja pelas-
tuslautakunta sen pelastusjaosto sekä sen yksilöasioiden jaosto. Pelas-
tustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokonai-
suudeksi uudelle toimialalle.

Sosiaali-, ja terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto huo-
lehtii eräistä sosiaali-, ja terveys- ja pelastustoimialan muutoksenha-
kuasioista ja muista viranomaisasioista. 

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinai-
sista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
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vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on; 
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja 

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 42 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/5
23.11.2022

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

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 747

HEL 2022-011887 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaostoon 9 jäsentä ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Mukhtar Abib Marit Hohtokari
2. Kok. Laura Varjokari Jouni Nevalainen
3. Vihr. Kirsi Majander Okko-Pekka Karvonen
4. Vihr. Ilmo Jokinen Pirkko Telaranta
5. SDP Sinikka Vepsä Eero Kiuru
6. SDP Esa Lehtopuro Peppi Tervo-Hiltula
7. Vas. Maija Karhunen Seppo Koskinen
8. PS Marko Ekqvist Tanja Heiskanen
9. Kesk. Mia Laine Risto Airikkala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Laura Varjokari
Varapuheenjohtaja Sinikka Vepsä

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 287
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaoston jäsenten 
valinta vuonna 2023 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2022-010491 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- ja 
pelastuslautakunnan pelastusjaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökoh-
taiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Kok. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Vihr. Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
5. SDP Antti Hytti Anne Herzig
6. PS Matias Turkkila Tuula Salo-Männikkö
7. PS Alisa Leppäkoski Pertti Villo
8. PS Martina Houtsonen Toni Kuusela
9. Liik. Kimmo Niemelä Tomi Virkki

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Antti Hytti
Varapuheenjohtaja Martina Houtsonen

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisellä vaalilla valtuutettu Mari Ranta-
sen ehdotuksesta Tuula Salo-Männikön Natalia Gullsténin sijasta vara-
jäseneksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaostoon.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan pelastusjaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Kok. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Vihr. Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
5. SDP Antti Hytti Anne Herzig
6. PS Matias Turkkila Natalia Gullstén
7. PS Alisa Leppäkoski Pertti Villo
8. PS Martina Houtsonen Toni Kuusela
9. Liik. Kimmo Niemelä Tomi Virkki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Antti Hytti
Varapuheenjohtaja Martina Houtsonen

Esittelijän perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala muodostetaan 1.1.2023. Kau-
punginvaltuuston 16.3.2022, 62 § hyväksymän 1.1.2023 voimaan tule-
van hallintosäännön mukaan toimialalla on sosiaali-, terveys- ja pelas-
tuslautakunta sen pelastusjaosto sekä sen yksilöasioiden jaosto. Pelas-
tustoimi siirtyy kaupunkiympäristön toimialalta uudeksi palvelukokonai-
suudeksi uudelle toimialalle.

Pelastusjaosto huolehtii pelastustoimen palvelukokonaisuuden mukai-
sista tehtävistä sekä sille erikseen määrätyistä tehtävistä. 

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinai-
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sista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
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1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.
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Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 748

HEL 2022-010491 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan pelastusjaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Kok. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Vihr. Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
5. SDP Antti Hytti Anne Herzig
6. PS Matias Turkkila Natalia Gullstén
7. PS Alisa Leppäkoski Pertti Villo
8. PS Martina Houtsonen Toni Kuusela
9. Liik. Kimmo Niemelä Tomi Virkki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Antti Hytti
Varapuheenjohtaja Martina Houtsonen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 288
Kansalliskielilautakunnan jäsenten valinta vuonna 2023 alkavaksi 
toimikaudeksi

HEL 2022-010144 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Kok. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Vihr. May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. Vas. Stina Sjöblom Frank Lundgren
6. RKP Björn Månsson Emma Ringbom
7. RKP Anna Storå Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Björn Månsson
Varapuheenjohtaja Kimmo Sasi

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Mia Haglundin eh-
dotuksesta Frank Lundgrenin Stina Sjöblomim varajäseneksi kansallis-
kielilautakuntaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Päätöksessä mainitut Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä 
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Kok. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Vihr. May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. Vas. Stina Sjöblom  
6. RKP Björn Månsson Emma Ringbom
7. RKP Anna Storå Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Björn Månsson
Varapuheenjohtaja Kimmo Sasi

Esittelijän perustelut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 
Uudellamaalla (615/2021) 19 § edellyttää, että Helsingin kaupungilla on 
kansalliskielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan ruotsinkieliseen 
kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.

Kansalliskielilautakunnan lakisääteisiä tehtäviä koskien sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa ja pelastustointa ovat: 

1. selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten valtuuston päätökset vai-
kuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;

2. selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjottavien palve-
lujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laa-
tua;

3. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä hallituksel-
le ehdotuksia toimenpiteiksi ruotsinkielisten palvelujen ja palve-
luketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi 
ja kielitaidon kehittämiseksi;
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4. tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
annetun lain 39 §:ssa tarkoitetun kaksikielisten hyvinvointialuei-
den yhteistyötä koskevan sopimuksen sekä tämän lain 9 §:ssä 
tarkoitetun HUS-järjestämissopimuksen sisällöksi, antaa sopi-
muksesta lausunto valtuustolle sekä seurata sopimuksen toteu-
tumista. 

Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä tehtä-
viä.

Lautakunnan on annettava vuosittain hallitukselle kertomus kielivä-
hemmistön palvelujen toteutumisesta. Hallitus antaa valtuustolle lau-
sunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan antama kertomus antaa ai-
hetta.

Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksessa 
siltä osin, kuin hallituksessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuoltoa tai 
pelastustoimea koskevia asioita.

1.1.2023 voimaan tulevan hallintosäännön 25 luvun uuden 6 §:n mu-
kaan kansalliskielilautakunnan tehtävänä on lisäksi kaupungin toimin-
taa koskien:

1. selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjottavien palve-
luiden tarvetta ja henkilöstön kielitaitoa sekä seurata näiden pal-
velujen saatavuutta ja laatua;

2. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä ehdotuksia 
toimenpiteiksi ruotsinkielisten palvelujen ja palveluketjujen kehit-
tämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon 
kehittämiseksi sekä antaa näihin liittyviä lausuntoja; 

3. käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupun-
gin toiminnassa sekä raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta 
sekä kaupungin palvelujen ja henkilöstön kielivarannon kehittä-
mistyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet siten, että lautakunnan jäsenet ovat ruotsinkieliseen kieli-
vähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. Kansliapäällikkö toimii lautakunnan esittelijänä. 

Kuntalain säännökset
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Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan.

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja
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3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
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dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 749

HEL 2022-010144 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä 
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 
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   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Kok. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Vihr. May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. Vas. Stina Sjöblom  
6. RKP Björn Månsson Emma Ringbom
7. RKP Anna Storå Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Björn Månsson
Varapuheenjohtaja Kimmo Sasi

Käsittely

07.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Kimmo Sasi varapuheenjohtajaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 289
Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite varautumisen vahvis-
tamisesta turvallisuusympäristön muuttuessa

HEL 2022-004681 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

Valtuutettu Marko Kettunen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta si-
sällyttää kaupunkilaisten lemmikkieläinten suojelun ohjeistami-
nen ja järjestäminen osaksi pelastussuunnitelmaa.

Valtuutettu Marko Kettusen ehdottamaa toivomuspontta ei kannatettu, 
joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Petri Parviainen, varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö, puhe-
lin: 040 405232270

petri.parviainen(a)hel.fi
Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin: 09 310 36023

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Vierunen Maarit Kokoomus: Turvallisuusym-
päristön muutokset edellyttävät toimia varautumisen vahvistamiseksi

2 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vastaus Kokoomuksen valtuus-
toryhmän aloitteeseen

3 Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelman yleinen osa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan 30.3.2022, 
että muuttuneen kansainvälisen turvallisuusympäristön edellyttämänä 
kaupunki nykyisten toimiensa lisäksi päivittää suunnitelmansa helsinki-
läisten turvallisuuden varmistamiseksi. 

Kokoomus esittää erityisesti, että väestönsuojien tasoa kartoitetaan 
systemaattisesti ja kaupunki käynnistää tarvittavia toimia niiden riittä-
vyyden ja toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi tulee edistää taloyhtiöi-
den turvallisuusvastaavien aktivoimista väestönsuojien tarkastuksiin, 
sekä välittää tietoa mahdollisuudesta hankkia ajantasaista ohjeistusta, 
esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottamaa ohjema-
teriaalia. Lisäksi esitetään, että väestöhälytinjärjestelmän toimivuuteen 
kiinnitetään huomiota sekä  tarvittavat toimenpiteet tehdään järjestel-
män toimivuuden varmistamiseksi. Kokoomus esittää myös, että Hel-
singin kaupunki tuottaa usealla kielellä erillisen varautumisoppaan, jos-
sa kerrotaan kuinka toimia vaaratilanteessa ja kuinka omalla toiminnal-
la voi itse varautua.

Koordinointivastuu

Helsingin kaupungin pelastuslaitos toimii koordinoivana tahona Helsin-
gin varautumisessa vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun pe-
lastustoimen näkökulmasta. 

Väestönsuojat

Helsingissä on noin 5500 väestönsuojaa, joissa on noin 900 000 suo-
japaikkaa. Tyypeittäin ne jakaantuvat seuraavasti 

 Kiinteistökohtaiset suojat (talosuojat): noin 5440 kpl ja 720 000 suo-
japaikkaa. Sijaitsevat esimerkiksi virastoissa, hotelleissa, kauppa-
keskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa (vast.).

 Yleiset ja yhteisväestönsuojat (kalliosuojat): noin 60 kpl ja 180 000 
suojapaikkaa.

Kaikkien väestönsuojien, niin talosuojien kuin kalliosuojien kuntoa tulee 
ylläpitää vuosittain. Vuosittain on suositeltavaa tarkastaa mm. väestön-
suojan ilmanvaihtolaitteisto, ylipaine- ja padotusventtiilit, tiivisteet ja 
väestönsuojelumateriaali. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laa-
tia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuista tarkas-
tuksista. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviran-
omaiselle. Näin tehdään tyypillisesti palotarkastusten yhteydessä. 

Väestönsuojan laitteiden määräaikaistarkastus tulee tehdä vähintään 
10 vuoden välein ja sen laitteiden ja varusteiden toimintakunnosta on 
huolehdittava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
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Kevään 2022 aikana Helsingin kaupungin pelastuslaitos on kartoittanut 
kaupungin omistamien ja hallinnoimien talosuojien toimivuutta ja käy-
tettävyyttä kyselytutkimuksella. Yhtenä suosituksena kaupungin toimia-
loille, osakeyhtiöille ja liikelaitoksille on kouluttaa suojanhoitajia. Pelas-
tuslaitos on räätälöinyt tähän tarpeeseen suojakoulutuspaketin yhteis-
toiminnassa Helsingin Pelastusliitto ry:n kanssa. 

Taloyhtiöiden turvallisuusvastaavat ovat aktivoituneet ja yhtiöt ovat kii-
tettävästi osoittaneet suojanhoitajia Helsingin Pelastusliitto ry:n järjes-
tämille suojanhoitajakursseille. Suojahoitajakoulutusten määrää on li-
sätty kysynnän kasvun myötä Helsingin Pelastusliitto ry:ssä. Pelastus-
laitos on myös jakanut aktiivisesti omia, Sisäministeriön ja Pelastusalan 
keskusliiton tuottamia ohjemateriaaleja.

Kalliosuojat

Helsingin kalliosuojat ovat yleisiä väestönsuojia, yhteisväestönsuojia tai 
näiden yhdistelmiä. Yleiset väestönsuojat ovat kaupungin rakennutta-
mia kalliosuojia Helsingissä asuvia, työskenteleviä tai oleskelevia sekä 
ulkona liikkuvia henkilöitä varten, joita ei voida muuten riittävästi suoja-
ta. Yhteisväestönsuojat ovat useampia kiinteistöjä varten rakennettuja 
kalliosuojia, jotka on tarkoitettu näiden kiinteistöjen työntekijöiden tai 
asukkaiden käyttöön. Kalliosuojista vastaa kaupunkiympäristön toimia-
la.

Helsinkiin on rakennettu yleisiä- ja yhteisväestönsuojia viime sodista 
alkaen ja vuosikymmenten aikana määräykset ovat muuttuneet. Suojiin 
on tehty peruskorjauksia, mutta osassa suojia tekniikka on vanhentu-
nutta, eivätkä kaikki suojat nykyisellään täytä kaikkia pelastuslain edel-
lyttämiä vaatimuksia. Uudistustarpeita on erityisesti varavoima-, sähkö- 
ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Kaikki kalliosuojat antavat kuitenkin nyky-
kunnossakin erittäin hyvän suojan räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta sekä 
rakennussortumilta. 

Kalliosuojien peruskorjaustyöt ovat pitkäjänteistä kehittämistä, jota teh-
dään suunnitelmallisesti yhteistoiminnassa kaupunkiympäristön toimia-
lan kanssa. Yhden suojan parannustyö valmistuu tänä vuonna ja viiden 
suojan kunnostuksen aikataulusuunnitelmat ovat olemassa. Pelastus-
laitos on myös edistänyt aktiivisesti Ystävyydenpuiston kalliosuojan ra-
kentamisen aloittamista. Ystävyydenpuiston kalliosuojan rakentaminen 
on sisällytetty kaupunkiympäristön toimialan laatimaan vuokra- ja osa-
keohjelmaan. 

Pelastuslaitos on esittänyt kalliosuojien vuosikorjaus- ja parantamis-
suunnitelman tiivistämistä ja on laatinut esityksen korjauksista. Asia on 
valmistelussa kaupunkiympäristön toimialalla. Suuret rakentamisen ja 
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peruskorjaamisen investointisuunnitelmat ja -päätökset vaativat kuiten-
kin poliittisia päätöksiä. 

Kalliosuojien vuosikorjaus- ja parantamissuunnitelmaa tulee edistää 
mahdollisimman nopeasti. Siltä osin kuin tämä vaatii merkittäviä lisäre-
sursseja tulee asia valmistella niin, että vuoden 2024 talousarvion val-
mistelun yhteydessä on edellytys tehdä asiasta tarvittavat päätökset.

Vuoden 2023 talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan on sisälly-
tetty yhdeksän väestönsuojan korjausrakennushankkeet, jotka pääosin 
toteutetaan vasta vuosina 2029 ja 2031. Kaupunkiympäristön toimialan 
mukaan hankkeiden ajoitusta on myöhennetty talousarvion raamiin so-
peuttamisen vuoksi. Sopeutuksen lähtökohtana on ollut kaupungin 
kaikkien käynnissä olevien hankkeiden, lakisääteisten palveluiden ra-
hoituksen sekä väistöketjujen jatkuvuuden turvaaminen. Sopeuttami-
sen vuoksi pelastuslaitoksen esittämät väestönsuojien korjaustarpeet 
eivät toteudu toivotussa aikataulussa. 

Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Sisäministeriön johtamaan väes-
tönsuojakartoitusprojektiin, eikä tämän vuoksi Helsingissä ole nähty 
tarkoituksenmukaisena tehdä omaa kartoitusta väestönsuojista. Pelas-
tuslaitoksella on tarkka tieto kalliosuojien kunnosta. 

Väestöhälyttimet

Kaikkien väestöhälyttimien kunto on tarkastettu ja puutteet sekä väes-
töhälyttimissä että niitä ohjaavassa Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestel-
mässä on korjattu. Tällä hetkellä väestöhälyttimet toimivat moitteetta. 
Parhaillaan on käynnissä projekti, jonka tuloksena uusitaan väestöhä-
lyttimien ohjaus- ja vahvistinjärjestelmät ja hälytinverkkoa on myös tar-
koitus laajentaa lähivuosina uusille asuinalueille sekä melu- ja katvea-
lueille. 

Viestintä

Viestintää väestönsuojelusta ja varautumisesta on lisätty kaikissa ka-
navissa. Ko. teemoista on viestitty mm. pelastuslaitoksen nettisivuilla ja 
jokaiseen helsinkiläiseen kotitalouksiin jaettavassa Helsinki-lehdessä 
(esim. 1/2022 kesäkuun julkaisu). 

Väestönsuojeluun liittyvän viestinnän suunnittelua ja toimenpiteitä teh-
tiin ja tehdään edelleen koordinoidusti ja yhteistyössä sisäministeriön 
sekä Helsingin kaupungin turvallisuusorganisaation ja viestinnän kans-
sa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta varautumisesta niin, 
että turhia pelkoja ei herätetä. Tietoa varautumisesta ja väestönsuoje-
lusta, kuten myös kotivarasta saa nykyään monesta lähteestä. 
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Suojelusuunnitelma

Helsingin kaupungin Pelastuslaitos on päivittänyt kaupungin väestön-
suojelusuunnitelman yleisen (julkisen) osan (liite 3). Suunnitelman si-
sältöjä käytetään muun muassa viestinnässä, jonka tavoitteena on 
paitsi kaupungin varautumisesta ja valmiudesta viestiminen, myös 
omaehtoiseen varautumiseen ohjeistaminen ja kannustaminen. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Petri Parviainen, varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö, puhe-
lin: 040 405232270

petri.parviainen(a)hel.fi
Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin: 09 310 36023

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Vierunen Maarit Kokoomus: Turvallisuusym-
päristön muutokset edellyttävät toimia varautumisen vahvistamiseksi

2 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vastaus Kokoomuksen valtuus-
toryhmän aloitteeseen

3 Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelman yleinen osa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 792

HEL 2022-004681 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Kappaleen 14 jälkeen lisätään:

”Kalliosuojien vuosikorjaus- ja parantamissuunnitelmaa tulee edistää 
mahdollisimman nopeasti. Siltä osin kuin tämä vaatii merkittäviä lisäre-
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sursseja tulee asia valmistella niin, että vuoden 2024 talousarvion val-
mistelun yhteydessä on edellytys tehdä asiasta tarvittavat päätökset.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Petri Parviainen, varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö, puhe-
lin: 040 405232270

petri.parviainen(a)hel.fi
Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin: 09 310 36023

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi
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§ 290
Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite ikääntyneiden neuvolatoi-
minnan perustamisesta seniorikeskuksiin

HEL 2022-004678 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto, Helsingin vanhusneuvosto, 18.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vihreä valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan ikääntyneiden neu-
volatoiminnan perustamista seniorikeskuksiin saavutettavalla ja help-
pokäyttöisellä tavalla. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2021-2025 helsinki-
läisten hyvinvointi ja terveys paranevat -kokonaisuuden tavoitteena on 
mm. palvelujen saatavuus riittävän lähellä, ennakoivan otteen paran-
taminen ja digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen. 
Vuonna 2022 sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelmassa on 
ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamisen toimenpiteenä liik-
kumisen ja liikkeellelähdön mahdollisuuksien lisääminen ottamalla liik-
kumissopimus käyttöön kaikissa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
luissa. Suunnitelman mukaan myös sähköisiä palveluja kehitetään ja 
etäryhmien sekä etäkäyntien määrää lisätään.       

Kaupunginhallitus katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista selvittää eril-
listen ikääntyneiden neuvoloiden tarvetta, koska sairaala-, kuntoutus ja 
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hoivapalvelujen Seniori-infon ja seniorikeskusten nykyisillä ohjaus- ja 
neuvontapalveluilla sekä niiden kehittämisellä on mahdollista toteuttaa 
ikääntyneiden laaja-alaisempi terveys- ja toimintakykyhaittoja ehkäise-
vä toiminta. Tätä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta on kuiten-
kin vahvistettava.

Matalan kynnyksen yksilölliset palvelut ovat tärkeitä. Seniori-infon pu-
helinpalvelun ja jalkautuvan palvelun sekä informaatiotilaisuuksien li-
säksi seniorikeskuksissa tarvitaan monipuolista neuvontaa ja ohjausta 
palvelujen piiriin. Neuvojen tarvetta on erityisesti niillä muistisairaiden 
tai mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden läheisillä, jotka eivät ole 
omaishoidon piirissä. Digineuvonnan ja oikeudellisen neuvonnan tar-
peessa olevat iäkkäät eivät myöskään löydä helposti näitä palveluja. 
Palvelujen toimivuuden ja palvelutarjontaa esittelevän selkeän viestin-
nän vahvistaminen sekä verkossa että seniorikeskuksissa on tarpeen.       

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vanhusneuvoston 
lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto, Helsingin vanhusneuvosto, 18.5.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 793

HEL 2022-004678 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 5 loppuun lisäys:
"Tätä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta on kuitenkin vahvistet-
tava."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 171

HEL 2022-004678 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle vihreiden 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että selvitetään ikääntyneiden neuvoloiden pe-
rustamista seniorikeskusten yhteyteen toteuttaen ne käyttäjäryhmälle 
saavutettavalla ja helppokäyttöisellä tavalla. Aloitteessa todetaan, että 
Seniori-infon tarjoaman ikääntyneiden palveluohjauksen ja neuvonnan 
lisäksi tarvitaan laaja-alaisempaa terveysneuvontaa esimerkiksi liikun-
nan, terveellisen ruokavalion ja muun terveellisen elämäntavan tukemi-
seksi. Aloitteen mukaan ikääntyneiden neuvolat tarjoaisivat myös muis-
tineuvontaa ja tukea sekä omaishoitajille että mielenterveys- ja päih-
deongelmista kärsiville. Niiden toiminta voisi perustua terveydenhoita-
jan ja/tai sosiaaliohjaajan kynnyksettömään vastaanottoon paikan pääl-
lä tai verkossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että asian selvittämiselle ja erilli-
sille ikääntyneiden neuvoloille ei ole tarvetta, koska sairaala-, kuntou-
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tus- ja hoivapalvelujen Seniori-infon ja seniorikeskusten nykyisillä oh-
jaus ja neuvontapalveluilla sekä niitä kehittämällä on mahdollista toteut-
taa ikääntyneiden laaja-alaisempi terveys- ja toimintakykyhaittoja eh-
käisevä toiminta.

Sosiaali- ja terveysneuvontaa ja asiakasohjausta koskevat lait ja kaupungin strate-
ginen ohjaus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, 12 §) velvoittaa kuntaa järjes-
tämään ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja it-
senäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Terveydenhoitolain 
(13326/2010) 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asuk-
kaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäi-
syä tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä 
kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. 

Helsingin vuosien 2021–2025 kaupunkistrategian helsinkiläisten hyvin-
vointi ja terveys paranevat -kokonaisuuden tavoitteina on muun muas-
sa palveluiden saatavuus riittävän lähellä, ennakoivan otteen paranta-
minen sekä digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen. 
Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 on 
ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamisen toimenpiteenä lisä-
tä mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeellelähtöön ottamalla kaikissa 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palveluissa käyttöön liikkumis-
sopimus. Suunnitelman mukaan myös sähköisiä palveluja kehitetään ja 
etäryhmien sekä etäkäyntien määrää lisätään.

Sosiaali- ja terveystoimen neuvonta- ja asiakasohjauspalvelut

Sosiaali- ja terveystoimessa asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa on tar-
jolla sekä keskitettynä palveluna että lähipalveluna monessa toiminta-
pisteessä. Ohjaus ja neuvonta sisältyvät kaikkiin palveluihin. 

Ikääntyneiden keskitettyä asiakasohjausta ja yleisneuvontaa tarjoaa 
puhelimitse Seniori-info, joka ylläpitää myös Stadin seniori-info -
nettisivustoa. Seniori-info tekee alustavan palvelutarpeen arvioinnin ja 
ohjaa asiakkaan tarvittaessa oikean asiantuntijan luokse, esimerkiksi 
muistineuvolaan tai järjestöjen tarjoamien palvelujen piiriin. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimintasuunnitelman mukaisesti asiakaskontakteis-
sa otetaan liikkuminen puheeksi. Seniori-info jalkautuu myös ikäänty-
neiden tilaisuuksiin ja asuinalueiden kauppakeskuksiin sekä kerran vii-
kossa Kalasataman ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksiin ja-
kamaan ikääntyneille suunnattua informaatiota sosiaali- ja terveyspal-
veluista. Seniori-info kutsuu myös kaikki kyseisenä vuonna 75 tai 85 
vuotta täyttävät Hyvinvointia arkeen -tilaisuuksiin, joissa kerrotaan 
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muun muassa senioriliikunnan, suun terveydenhuollon sekä alueellis-
ten palvelukeskusten toiminnasta.  

Helsingissä on kymmenen seniorikeskusta eri puolilla kaupunkia. Niis-
sä jokaisessa toimii palvelukeskus, joka tarjoaa ohjausta ja neuvontaa 
sekä järjestöjen kanssa tehtävänä yhteistyönä avointen ovien harras-
tus- ja ryhmätoimintaa ikääntyneille. Palvelukeskukset ohjaavat asiak-
kaita esimerkiksi oman palvelukeskuksen tuettuihin tai avoimiin liikunta-
ryhmiin sekä kuntosalille. Tarjolla on myös etäkuntoutusta ja muuta 
ryhmätoimintaa etäpalveluna. Palvelukeskuksissa toimii myös päihde- 
ja mielenterveyden vertaistukiryhmiä ja niissä järjestetään luentoja ja 
tietoiskuja muun muassa ravitsemuksesta, liikunnasta ja aivoterveydes-
tä. Seniorikeskuksissa toimivat myös omaishoidon toimintakeskukset, 
joista omaishoitoperhe saa yksilöllistä ja ryhmätukea omaishoidon eri 
vaiheisissa. 

Terveydenhuoltolain mukainen terveysneuvonta tukeutuu ensisijaisesti 
sähköisiin kanaviin ja itsepalveluun. Esimerkkeinä sähköinen Omaolo-
sivusto ja omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus. Terveys- ja 
hyvinvointikeskusten lääkärikäynneillä on käytössä niin sanottu seniorin 
terveystarkastus, jossa puututaan iäkkäille tyypillisimpiin ongelmiin.

Lautakunta painottaa yksilöllisen matalan kynnyksen neuvontapalvelun 
merkitystä. On tärkeää, että Seniori-infon puhelinpalvelun ja jalkautu-
van palvelun sekä informaatiotilaisuuksien lisäksi myös seniorikeskuk-
sissa on saatavissa monipuolista neuvontaa ja ohjausta palveluiden pii-
riin. Neuvojen tarvetta on erityisesti niillä muistisairaiden tai mielenter-
veys- ja päihdeasiakkaiden läheisillä, jotka eivät ole omaishoidon piiris-
sä. Myöskään digineuvonnan ja oikeudellinen neuvonnan tarpeessa 
olevat iäkkäät eivät helposti löydä näitä palveluita. Lautakunnan mie-
lestä seniorikeskusten palvelukeskusten toimintaa näillä alueilla olisi 
vahvistettava ja palveluista viestitettävä laajalti sekä verkossa että se-
niorikeskuksissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa ennakoivalla otteella kaupunkistrate-
giaa helsinkiläisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Ikäänty-
neille on laajat neuvonta- ja ohjauspalvelut tarjolla niin keskitettynä pal-
veluna Seniori-infossa kuin seniorikeskusten palvelukeskuksissa lähel-
lä asukkaita."

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään ennen Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa seuraava uusi kappale: 

"Lautakunta painottaa yksilöllisen matalan kynnyksen neuvontapalve-
lun merkitystä. On tärkeää, että Seniori-infon puhelinpalvelun ja jalkau-
tuvan palvelun sekä informaatiotilaisuuksien lisäksi myös seniorikes-
kuksissa on saatavissa monipuolista neuvontaa ja ohjausta palveluiden 
piiriin. Neuvojen tarvetta on erityisesti niillä muistisairaiden tai mielen-
terveys- ja päihdeasiakkaiden läheisillä, jotka eivät ole omaishoidon pii-
rissä. Myöskään digineuvonnan ja oikeudellinen neuvonnan tarpeessa 
olevat iäkkäät eivät helposti löydä näitä palveluita. Lautakunnan mie-
lestä seniorikeskusten palvelukeskusten toimintaa näillä alueilla olisi 
vahvistettava ja palveluista viestitettävä laajalti sekä verkossa että se-
niorikeskuksissa."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä. 

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Alexandra Allén, arviointipäällikkö, puhelin: 310 44774

alexandra.allen(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 291
Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmah-
dollisuuksien parantamisesta asumisen laatuun ja viihtyisyyteen 
liittyen

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Kolbe Laura Asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Keskustan valtuustoryhmä toteaa 30.3.2022 jätetyssä ryhmäaloittees-
saan mm, että Helsinkiin rakennetaan tulevina vuosina paljon uusia 
asuinalueita ja täydennysrakentamista. Uudet rakennukset ovat suku-
polvelta toiseen kestävä investointi. Ei ole samantekevää, miltä uudet 
alueet ja näyttävät, ja miten täydennysrakentaminen kunnioittaa ympä-
ristönsä rakennustaiteellisia kerrostumia. Arkkitehtuuri ja vaikkapa 
asuntojen pohjaratkaisujen toimivuus vaikuttavat merkittävästi siihen, 
miten asukkaat viihtyvät kodeissaan, kaupunginosassaan ja Helsingis-
sä. 

Usein kaupunkilaisten on asemakaavavaiheessa vaikea saada selville, 
millaisia taloja/asuntoja kyseinen kaava mahdollistaa. Lisäksi on käyty 
runsaasti julkista keskustelua siitä, että uusista asunnoista rakennetaan 
pimeitä eikä niissä ole riittävästi luonnon valoa. Useat kaavoitukseen 
liittyvät kiistat ovat liittyneet siihen, miten tulevassa kohteessa otetaan 
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huomioon rakennetun kulttuuriympäristön ja luontovirkistysympäristön 
suhde. 

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää mahdolli-
suuksia lisätä asukkaiden kuulemista rakennettaessa uusia asuintaloja 
ja alueita ja kuulla asukkaiden näkemyksiä koskien asuinalueiden viih-
tyisyyttä ja arkkitehtuuria. Ryhmä toivoo, että Helsinki ottaisi ennakko-
luulottomasti pohdittavaksi sen, miten parhaiten ja vuorovaikutuksessa 
voidaan edistää korkeatasoisia kaupunkikuvallisia ja -ympäristöllisiä ta-
voitteita sekä kaupunkiviihtyvyyttä laajapohjaisesti asukasmielipiteen ja 
-palautteen sekä kansainvälisten esikuvien pohjalta. 

Ryhmä kaipaa panostuksia esimerkiksi rakennusten pintamateriaalei-
hin, julkisivun yksityiskohtiin ja vaikkapa kattorakenteisiin niin, että luo-
daan lisää yhtenäistä, ekologisia ja historiallisia kerrostumia kunnioitta-
vaa kaupunkiympäristöä sekä kantakaupunkiin että esikaupunkialueille. 
Esimerkkejä löytyy muualta Pohjoismaista ja Saksasta, joissa on ym-
märretty vanhojen historiallisten rakennettujen ympäristöjen ominais-
piirteet, jotka tekevät niistä ihmisten mielestä kauniita, vehreitä ja viih-
tyisiä sekä vetovoimaisia. Näiden ekologis-kulttuuristen piirteiden tun-
nistaminen ympäristössämme ja mahdollistaminen uudessakin raken-
tamisessa tulisi olla tavoitteena.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnan lausunnot. 

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaavoituksesta joko hyväksymällä 
kaavoja itsenäisesti tai tekemällä kaavaehdotuksia kaupunginhallituk-
selle ja edelleen valtuustolle. Lautakunta hyväksyy myös katu-, liiken-
ne- ja puistosuunnitelmia. Lautakunnan ympäristö- ja lupajaosto vastaa 
kaupungin rakennusvalvonnasta eli mm. rakennuslupien myöntämises-
tä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, vapaa-ajan-, lii-
kunta- ja nuorisotoimesta ja sen alaisuudessa toimii myös kulttuuripe-
rinnöstä vastaava kaupunginmuseo.

Kaupunkiympäristölautakunnan esittämiä näkökohtia

Lautakunta korostaa, että osallistuakseen kaupunkilaisten tulee saada 
tietää vireillä olevista suunnitelmista ja osallistumismahdollisuuksis-
taan. Kymp-toimiala on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja kanavien 
seuraajamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Kaikilla on mahdollisuus 
myös tilata sähköpostiinsa Suunnitelmavahti- palvelu, minkä lisäksi 
kaupungin verkkosivuja uudistetaan parhaillaan palvelumuotoilun avul-
la selkeämmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Myös kaavoituksen osalta 
valmistellaan uusia nettisivuja Muuttuva Helsinki -teemalla ja osallistu-
mismahdollisuuksia tarjotaan lisäksi perinteisesti sanomalehti-
ilmoituksilla. 
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Yhteistyötä kehitetään myös mm. nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvos-
ton sekä maahan muuttaneita edustavien järjestöjen kanssa, selkokie-
listä tiedottamista lisätään ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa uudistetaan. Vuosittain teetetään 
viestintätutkimus. Kaupungin Kerro kantasi -palvelussa kaupunkisuun-
nittelun toimiala kerää eniten kannanottoja. 

Toimiala järjestää myös suosittuja Uutta Helsinkiä -tilaisuuksia, joihin 
voi osallistua myös verkossa ja joiden tallenteet ovat saavutettaviksi 
tekstitettyinä saatavissa kolmen kuukauden ajan tilaisuuden jälkeen. 
Esimerkiksi vuonna 2021 näitä tilaisuuksia järjestettiin 12, niihin osallis-
tui vähintään 3 250 kaupunkilaista ja tallenteita katsottiin lähes 13 500 
kertaa. Myös ulkopuolisia fasilitaattoreita on tarkoitus hyödyntää kaava-
tilaisuuksissa, jolloin vuorovaikutusmenetelmät edelleen monipuolistu-
vat.

Kaupunkirakenteen yleiseen laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät, mm. 
taloudelliset reunaehdot, kaupunkikulttuurin vahvuus ja kaupunkiraken-
teen ikä. Helsinki on korkealaatuisen uuden kaupunkirakenteen toteut-
tajana Suomessa omaa luokkaansa, mutta opittavaa mm. kansainväli-
sistä yhteyksistä on myös paljon niin kaavoituksen kuin koko rakenta-
misen ketjun osalta.

Rakennusten massoittelulla ja kaavamääräyksillä voidaan jossain mää-
rin vaikuttaa myös asuntopohjiin, mutta käytännössä niiden laatu rat-
kaistaan vasta rakennussuunnitteluvaiheissa. Jotta pystyisimme tar-
joamaan kaupunkilaisille kaikilla mittareilla mahdollisimman korkeata-
soista ympäristöä, tulee varmistaa, että Helsinki on myös taloudellisesti 
mahdollisimman menestyvä tulevaisuudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämiä näkökohtia

Lautakunta mainitsee lausunnossaan maankäyttö- ja rakennuslakiin 
perustuvan kaavoituksen ja kunnan rakennusjärjestyksen asuinympä-
ristöön vaikuttamisen keinoina. Lakiin on ehdotettu muutoksia ja myös 
rakennusjärjestyksen uudistaminen on kaupungilla vireillä. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että kaupunginmuseo toimii asiantuntijavi-
ranomaisena rakentamisessa mm. kaupunkikuvallisten seikkojen, ku-
ten rakennusten massoittelun tai korkeuden suhteen, mutta se ei ota 
kantaa asuntojen suunnitteluun. Asuntojen laatuun vaikuttavat mm. 
asunnon koko, valoisuus ja toiminnallisuus. Rakennuksia suunnitel-
taessa tulee lisätä yhteistyötä rakennuttajan, suunnittelijan ja asukkai-
den välillä. Joissakin kohteissa on annettu mahdollisuus vaikuttaa tule-
viin asuntoihin suunnitteluvaiheessa ja suunnittelun ja käyttäjän välistä 
yhteistyötä voidaan lisätä mm. kaupungin käynnistämillä pilottihankkeil-
la.
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Lautakunnan mukaan asuntosuunnittelussa vaikuttavat poliittiset, ta-
loudelliset ja yhteiskunnalliset tekijät ja motiivit. Poliittisilla päätöksillä 
voidaan ohjata asuntojen suunnittelua sääntelemällä esim. asunnon 
minimikokoa ja muita ominaisuuksia. Prosessien läpinäkyvyyden li-
sääminen helpottaa asukkaiden ja osallisten mahdollisuutta ymmärtää 
toimijoiden asemaa ja vastuuta. Tiedottaminen kaavoituksesta, raken-
nushankkeista ja asuntosuunnittelusta on tärkeää ja sitä tulee lisätä 
niin, että osallisuuden mahdollisuudet ovat kaupunkilaisille selkeitä ja 
ymmärrettäviä.

Kaupungin toiminnassa tärkeää on yhteistyö kaavoittajan, rakennus-
valvonnan ja toimialojen tilapalveluiden kesken. Kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimiala on parhaillaan laatimassa kulttuuriympäristöohjelmaa. Sen ta-
voitteena on myös parantaa kaupungin toimialojen ja kaupunkilaisten 
kulttuuriympäristötietoisuutta. Ohjelmassa pyritään löytämään uuden-
laisia tapoja kaupunkilaisten osallistamisessa
suunnittelun eri vaiheisiin. Omaehtoista toimintaa julkisissa kaupunkiti-
loissa ja ympäristöissä halutaan kannustaa mm. seuraavin toimenpi-
tein: 

- Kaupunginmuseo kehittää ja laajentaa Adoptoi monumentti –toimin-
taa.

- Kaupunkiympäristön toimiala kehittää nk. Placemaking -
toimintamallia, joka tarjoaa matalan kynnyksen osallisuusmahdolli-
suuksia kaupunkilaisille paikkojen yhteiskehittämiselle.

- Alueellisen yhteistyön ja verkostoitumisen tapoja kehitetään kulttuu-
riympäristötietoisuuden ja alueiden ominaispiirteiden vahvistamiseksi 
yhteistyössä kaupunginmuseon, kulttuurikeskusten, stadiluotsien, Hel-
ka ry:n ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Kaupungin alueellisilla kulttuurikeskuksilla voisi olla jatkossa nykyistä 
vahvempi rooli alueiden ja julkisten tilojen suunnittelussa ja toiminnas-
sa sekä luotsina taide- ja kulttuurilähtöiselle osallistavalle työlle.

Esittelijän täydentäviä näkökohtia

Esittelijä toteaa aloitteeseen viitaten, että viihtyisyyden näkökulmasta 
myös asuntojen pohjaratkaisut, koko, valoisuus, toiminnallisuus ja ka-
lustettavuus ovat tärkeitä näkökohtia. Nämä seikat ratkaistaan viime 
kädessä rakennusluvan yhteydessä, mutta on syytä huomata, että ra-
kennuslupa on myönnettävä, jos l laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Yleinen tendenssi on kulkenut siihen suuntaan, että kaikesta ei-
välttämättömästä sääntelystä on pyritty irtautumaan, mikä on johtanut 
myös siihen, että kaupunki luopui käytännöstä asettaa asuntojen mini-
mipinta-alaa koskevia vaatimuksia asemakaavoissa. Kun kaupungin 
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mahdollisuudet vaikuttaa asuntopohjiin ovat suhteellisen vähäisiä, hy-
vää yhteisyötä kaupungin, rakennuttajien, tutkijoiden ja asumisen mui-
den asiantuntijoiden sekä tulevien asukkaiden kesken ei voi liikaa ko-
rostaa. 

Esittelijä toteaa myös, että uudistettavana oleva kaupungin rakennus-
järjestys on tarkoitus esitellä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuus-
tolle arviolta alkuvuodesta 2023. Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista 
mm. silloin, kun asemakaavassa ei ole asiasta määrätty.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n mukaan ryhmäaloitteeseen annettava 
vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa kahdeksan kuukauden ku-
luessa aloitteen jättämisestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Kolbe Laura Asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 757

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 168

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantamista asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen kan-
natettavana. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä kaa-
voituksen ja suunnittelun eri vaiheissa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakentamista. Lain tavoitteena on 
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edelly-
tykset hyvälle elinympäristölle. Tavoitteena on myös turvata jokaisen 
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja 
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tie-
dottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa (§ 1). Lisäksi rakennuksen 
tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää 
kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (§ 117). 

Uutta Kaavoitus- ja rakennuslakia valmistellaan. Ehdotus hallituksen 
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi oli lausuntokierroksella lop-
puvuonna 2021. Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislaiksi jul-
kaistiin 11.4.2022. Uuden lain tavoitteina on mm. yksinkertaistaa raken-
tamisen lupakäytäntöjä ja helpottaa osallistumista ja vuorovaikutusta. 

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten 
olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, 
olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun 
ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla (MRL § 50). Asemakaavoituk-
sesta vastaa Helsingissä Kaupunkiympäristön toimiala.

Asemakaavassa määrätään mm. uudisrakennusten rakennusala, ra-
kennusoikeus, rakennuksen sijainti tontilla ja rakennuksen korkeus. Li-
säksi kaavassa voidaan antaa viihtyisyyteen liittyviä määräyksiä esim. 
julkisivumateriaaleista, pihojen suunnittelusta ja istutuksista.

Asemakaavojen muutoksissa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ase-
tetaan julkisesti nähtäville, joissain tapauksissa myös asemakaava-
luonnos ja myöhemmässä vaiheessa asemakaavaehdotus. Asukkaat ja 
osalliset voivat siten kommentoida suunnitelmia jo varhaisessa vai-
heessa. Helsingillä on käytössään sähköinen ”Kerro kantasi” -palvelu, 
jossa kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä uusista asemakaavois-
ta ja kaupunkisuunnitelmista. Kaupunkiympäristö järjestää myös vuoro-
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vaikutteisia asukastilaisuuksia, joissa kaavasuunnitelmia esitellään. 
Kommenteista laaditaan vuorovaikutusraportti asemakaavan lähtötie-
doksi.

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavoja kulttuuriympäristön asian-
tuntijana. Lausunnoissa kommentoidaan esim. uudisrakennusten so-
veltuvuutta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja kaupunki-
kuvaan. Lisäksi tarkastellaan mm. rakennusten massoittelua, korkeutta 
ja julkisivuja. Kaupunginmuseo ei ota kantaa uudisrakennusten asun-
toihin.

Helsingissä on voimassa Rakennusjärjestys (2010), joka ohjaa suunni-
telmalliseen ja sopivaan rakentamiseen sekä ottamaan huomioon pai-
kalliset kulttuuri- ja luonnonarvot. 

Rakennusjärjestyksen tarkastaminen on aloitettu alkuvuonna 2022. 
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.10.2021 uu-
den kaupunkistrategian ”Kasvun paikka” vuosiksi 2021–2025, jonka pe-
rusteella kaupunkiympäristön toimialalla tarkistaminen käynnistettiin.

Rakentaminen ja suunnittelu

Asuntojen laatuun vaikuttavat mm. asunnon koko, valoisuus ja toimin-
nallisuus. Rakennuksia suunniteltaessa tulee yhteistyötä rakennuttajan, 
suunnittelijan ja asukkaan välillä lisätä. Joissakin kohteissa on toteutet-
tu mahdollisuus vaikuttaa tuleviin asuntoihin suunnitteluvaiheessa.  
Suunnittelun ja käyttäjän välistä yhteistyötä voidaan lisätä esim. kau-
pungin käynnistämillä pilottihankkeilla. 

Asuntosuunnittelussa vaikuttavat poliittiset, taloudelliset ja yhteiskun-
nalliset tekijät ja motiivit. Poliittisilla päätöksillä voidaan ohjata asunto-
jen suunnittelua sääntelemällä esim. asunnon minimikokoa ja muita 
ominaisuuksia. Prosessien läpinäkyvyyden lisääminen helpottaa asuk-
kaiden ja osallisten mahdollisuutta ymmärtää toimijoiden positiot ja vas-
tuut.

Tiedottaminen kaavoituksesta, rakennushankkeista ja asuntosuunnitte-
lusta on tärkeää ja sitä tulee lisätä niin, että osallisuuden mahdollisuu-
det ovat kaupunkilaisille selkeitä ja ymmärrettäviä.

Helsingin kulttuuriympäristöohjelma 2022

Helsingin kulttuuriympäristöohjelmassa korostetaan poikkihallinnollista 
yhteistyötä. Kaupungin eri palveluissa tehdään päivittäin suunnitelmia, 
jotka välillisesti tai välittömästi vaikuttavat rakennettuun ympäristööm-
me. Kaupunginmuseo alueellisena vastuumuseona ja Museovirasto 
ovat kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijaviranomaisia. Kaupunki-
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suunnittelun, rakennusvalvonnan ja toimialojen tilapalveluiden työssä 
rakennetun kulttuuriympäristön eri puolet näyttäytyvät. Asemakaavoitus 
on olennainen väline toisaalta rakennustehokkuuden määrittelylle toi-
saalta kulttuuriympäristöjen ja kaupunkivihreän suojelun huomioimisek-
si. Kulttuuriympäristöohjelman yhtenä toimenpiteenä on vahvistaa työ-
tapoja yhteistyön ja ymmärryksen lisäämiseksi kaupungin sisällä, jotta 
vaalittavat kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, suojelutavoitteet 
sekä mahdolliset selvitystarpeet otettaisiin suunnittelussa ja kehittämi-
sessä mahdollisimman hyvin huomioon. 

Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on myös parantaa kaupungin 
toimialojen ja kaupunkilaisten kulttuuriympäristötietoisuutta. Ohjelmas-
sa pyritään löytämään uudenlaisia tapoja kaupunkilaisten osallistami-
sessa suunnittelun eri vaiheisiin. Omaehtoista toimintaa julkisissa kau-
punkitiloissa ja ympäristöissä halutaan kannustaa mm. seuraavin toi-
menpitein:

 Kaupunginmuseo kehittää ja laajentaa Adoptoi monumentti –toimin-
taa.

 Kaupunkiympäristö kehittää Placemaking -toimintamallia, joka tar-
joaa matalan kynnyksen osallisuusmahdollisuuksia kaupunkilaisille 
paikkojen yhteiskehittämiselle. 

 Alueellisen yhteistyön ja verkostoitumisen tapoja kehitetään kulttuu-
riympäristötietoisuuden ja alueiden ominaispiirteiden vahvistami-
seksi yhteistyössä kaupunginmuseon, kulttuurikeskusten, stadiluot-
sien, Helka ry.:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Myös brändin rakentamisen näkökulmasta Helsingin omaleimaisten 
kaupunginosien kulttuuri- ja luontovirkistysympäristöjen jatkuva kehit-
täminen sekä niiden esiin tuominen yhteistyössä kaupunkilaisten, yri-
tysten ja yhteisöjen kanssa on tärkeää.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä useita sisäisiä ja ul-
koisia prosesseja, joiden tavoitteena on kaupunkilaisten osallistamisen 
lisääminen kaupunkisuunnittelun eri vaiheissa. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala kehittää uudenlaisia tapoja kaupunkilaisten osallisuuden li-
säämiseksi myös kulttuuriympäristöjen viihtyvyyden ja asukkaiden 
omaehtoisen toiminnan lisäämiseksi. Alueellisilla kulttuurikeskuksilla 
voisi olla jatkossa nykyistä vahvempi rooli alueiden ja julkisten tilojen 
suunnittelussa, toimien alueellisena alustana ja luotsina taide- ja kult-
tuurilähtöiselle osallistavalle työlle.

13.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
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Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.09.2022 § 459

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Aloite koskee kaupunkiympäristön toimialan mahdollisuuksia laajentaa 
asukasvuorovaikutusta ja osallistumismahdollisuuksia, ja toisaalta aloi-
te koskee kaupunkirakenteen yleistä laatutasoa.

Osallistumisen edellytyksenä on, että kaupunkilaiset saavat kuulla 
käynnissä olevista suunnitelmista ja hankkeista ja osallistumismahdolli-
suuksistaan niihin. Kaupunkiympäristön toimiala on aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa ja kanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet voimak-
kaasti. Sosiaalisen median lisäksi osallistumismahdollisuuksista viesti-
tään monikanavaisesti ja ajankohtaisia osallistumismahdollisuuksia voi 
seurata muun muassa viikoittain ilmestyvän ja sähköpostiin tilattavan 
Suunnitelmavahti-palvelun avulla. 

Helsingin kaupungilla on käynnissä verkkosivu-uudistus, jossa palve-
lumuotoilua hyväksi käyttäen sivut uudistuvat entistä selkeämmiksi ja 
käyttäjäystävällisemmiksi. Kaavoituksen osalta on valmisteilla uudet 
nettisivut osana Muuttuva kaupunki -kokonaisuutta. Kaavoitukseen liit-
tyvistä osallistumismahdollisuuksista julkaistaan lisäksi ilmoitukset pe-
rinteisissä sanomalehdissä.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee yhteistyötä laajasti eri järjestöjen 
kanssa kehittääkseen viestintää ja vuorovaikutusta. Erityisesti maahan 
muuttaneiden järjestöt ovat toivoneet selkeän kielen käyttöä kieliver-
sioiden sijaan. Toimiala on julkaissut selkokielisen infovideon ”Osallistu 
Helsingin suunnitteluun!”. Siinä kerrotaan selkokielellä ja eri kulttuurit 
huomioiden miten voi osallistua kaupungin kehittämiseen palautteen 
antamisesta laajempaan osallisuuteen saakka. Olemme myös tarjon-
neet henkilöstölle selkeän kielen koulutusta. Vuonna 2022 olemme 
työstäneet selkeämpää kaavahankkeen alkamisesta kertovaa kaupun-
kilaisille lähetettävää infoa, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Työ 
on vielä kesken, mutta uudistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelma-
pohjan avulla kaavahankkeista kerrotaan kiinnostavammin, lukijaystä-
vällisemmässä järjestyksessä asioita esiin tuoden, selkeällä kielellä ja 
kuvitusta laajemmin hyödyntäen. Työhön on osallistunut kaupunkilais-
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rajapinnassa toimivaa henkilöstöä ja tulemme tekemään yhteistyötä 
myös kaupungin vaikuttajatoimielimien, kuten vanhus-, vammais- ja 
nuorisoneuvostojen kanssa.

Kaavoituksessa käytetään monipuolisia osallistumisen menetelmiä, jot-
ta erilaiset kaupunkilaiset löytävät itselleen omassa elämäntilantees-
saan sopivan tavan osallistua. Vuosittain tehtävän viestintätutkimuksen 
pohjalta tiedetään, että kaupunkilaiset toivovat erityisesti verkko-
osallistumista. Lukuisten verkkotilaisuuksien lisäksi toimiala avaa vuo-
sittain eniten verkkokommentointeja kaupungin Kerrokantasi-
palvelussa.

Toimialan järjestämät Uutta Helsinkiä -tilaisuudet kokoavat yh-
teen suurpiirin suunnitelmat ja hankkeet ja asukkaat saavat paremman 
kokonaiskuvan koko alueen kehittämisestä.  Isompia Uutta Helsinkiä -
tilaisuuksia voidaan markkinoida näkyvästi, jolloin tavoitetaan myös sel-
laisia kaupunkilaisia, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet kaupun-
kiympäristön tilaisuuksiin. Osallistumisen kynnystä pyritään madalta-
maan kiinnittämällä huomiota muun muassa kiinnostavaan ja selkeään 
viestintään ja tilaisuuden saavutettavuuteen. 

Verkkoon siirtyneet Uutta Helsinkiä -tilaisuudet ovat mahdollistaneet 
entistä laajemman kaupunkilaisten joukon osallistumisen, iltoja voi seu-
rata omalta kotisohvalta ja lisäksi tallenne on vapaasti katsottavissa ti-
laisuuden jälkeen kolmen kuukauden ajan saavutettavaksi tekstitettynä. 
Tilaisuuksista saatu palaute on ollut positiivista ja osallistuminen on 
koettu helpoksi. Monet ovat tuoneet esiin, että verkkotilaisuuksiin on 
helpompi osallistua kuin läsnäolotilaisuuksiin ja että ne ovat yhdenver-
taisempia. Verkkotilaisuuksissa on ollut parhaimmillaan yli 500 sama-
naikaista osallistujaa. Tilaisuuksien tallenteita on katsottu moninkertai-
set määrät. Esimerkiksi vuonna 2021 tilaisuuksia järjestettiin 12, niihin 
osallistui vähintään 3 250 kaupunkilaista ja tallenteita katsottiin lähes 
13 500 kertaa. 

Uutta Helsinkiä -tilaisuuksien lisäksi asemakaavahankkeissa järjeste-
tään hankekohtaisia tilaisuuksia, nykyisin usein verkossa. Kaupunki-
laisten kiinnostus tulevaisuuden kaupunkia kohtaan on suurta ja olem-
me hankkineet verkkotilaisuuksien järjestämiseen ulkopuolista apua, 
jotta tilaisuuksia voidaan järjestää nykyistä enemmän. Syksyllä 2022 
käynnistyvät kaavatilaisuudet, joissa ulkopuolinen fasilitaattori koordinoi 
ja vetää 2−3 kaavahankkeen verkkotilaisuudet kuukausittain monipuo-
lisia vuorovaikutuksen menetelmiä käyttäen. Tällöin suunnittelusta vas-
taava arkkitehti voi keskittyä vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Illoista 
kerätään palautetta ja arvioimme miten ne vastaavat kaupunkilaisten 
toiveita. 
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Kaupungilla on käytettävissä kerrokantasi-hel.fi -kommentointipalvelu, 
jota käytetään kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa aktiivisesti. 
Usein palveluun laitetaan kyselyitä, joissa tietylle alueelle on tehty eri-
laisia suunnitelmavaihtoehtoja. Niiden pohjalta kommentoijien on hel-
pompi hahmottaa millainen alue voisi tulevaisuudessa olla ja arvioida 
mitä hyvää tai kehitettävää kussakin vaihtoehtoehdossa on. Toimialalla 
oli palvelussa vuonna 2021 30 suunnitelmaa kommentoitavana, vuon-
na 2020 kommentointeja oli noin 40 ja vuonna 2019 niitä oli noin 30. 
Kommentoinneista iso osa koski kaavoitusta, toki myös luonto- ja puis-
toalueiden kehittämistä, liikennesuunnittelua ja palvelutiloja kuten uusia 
kouluja koskevia kyselyitä oli. Kommentoinneista laaditaan aina yh-
teenvedot, jotka liitetään osaksi päätöksentekoaineistoa vuorovaikutus-
raporttiin.

Toimiala kehittää jatkuvasti osallistumisen menetelmiä ja arvioi vaikut-
tavuutta. Mm. nuorten muita heikompi osallistuminen kaavoituksesta 
käytävään keskusteluun on tunnistettu. Osallisuuden edistäminen vaatii 
kuitekin jatkuvaa huomiota ja kehittämistä mm. erilaisten kokeilujen 
avulla. 

Kaupunkirakenteen yleiseen laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät, mm. 
taloudelliset reunaehdot, kaupunkikulttuurin vahvuus ja kaupunkiraken-
teen ikä. Helsinki on korkealaatuisen uuden kaupunkirakenteen toteut-
tajana Suomessa omaa luokkaansa. Kuitenkin, mikäli yleistä laatua 
verrataan keskeisimpiin eurooppalaisiin pääkaupunkeihin, voidaan kat-
soa, että tavoitetaso on näissä historiallisissa miljoonakaupungeissa 
esimerkillisen korkealla ja niistä meillä on siten paljon opittavaa koko 
rakentamisen ketjun osalta. 

Kaavoituksella voidaan ratkaista rakennusten sopeutumista ympäris-
töönsä. Kulttuuriarvot ovat lähtökohtana kaikessa kaavoituksessa. 
Kaavoituksella ratkaistaan myös tonttien käyttötarkoitusta kaupunkira-
kenteen monipuolisuuden ja kiinnostavuudenkin näkökulmasta, raken-
nusten massoittelua, sijaintia tonteilla, julkisen tilan määrää ja käyttö-
tarkoitusta. Massoittelulla ja kaavamääräyksillä voidaan jossain määrin 
vaikuttaa myös asuntopohjiin, mutta käytännössä niiden laatu ratkais-
taan vasta rakennussuunnitteluvaiheissa. Jotta pystyisimme tarjoa-
maan kaupunkilaisille kaikilla mittareilla mahdollisimman korkeatasoista 
ympäristöä, tulee varmistaa, että Helsinki on myös taloudellisesti mah-
dollisimman menestyvä tulevaisuudessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205
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tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 292
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite hammashoi-
don parantamisesta

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan 
hammashoidon palvelusetelitoiminnan parantamista siten, että KOHO-
palvelusetelistä luovutaan kokonaan ja TUTHO-palveluseteliä kehite-
tään: 1. Tarvittaessa useampi kuin kaksi hammasta voidaan korjata 
palvelusetelin avulla. Näin potilaan pompottelu yksityisvastaanoton ja 
julkisen sektorin välillä loppuu ja byrokratia vähenee, 2. Kaupungin 
määrittämästä ylärajasta toimenpidehinnoille luovutaan ja yksityisvas-
taanotot saavat itse määrittää hintansa. Näin saataisiin enemmän toi-
mijoita palvelusetelin piiriin. Toimijat voisivat sitten itse päättää, kilpai-
levatko hinnalla vai laadulla potilaista ja potilailla olisi enemmän valin-
nanvaraa, 3. Palvelusetelin korvaustaksoihin on tehtävä korotukset, jol-
loin potilaalle maksettavaksi jäävä osuus pienenee. Korvaustaksoja on 
viimeisen 10 vuoden aikana ainoastaan leikattu hammashoitopalvelu-
jen tuottamisen kustannusten noustessa samanaikaisesti.      

Kaupunginhallitus toteaa, että suun terveydenhuollossa tehdään par-
haillaan tuotantotapa-analyysiä sekä tuotteistusta ja kustannuslasken-
taa. Tavoitteena on järjestämiskyvykkyyden lisääminen. Analyysissä 
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tuotetaan tietoa suun terveydenhuollon kustannuksista, prosesseista, 
markkinasta, tuottajaohjauksesta ja asiakaskokemuksesta. Tulosten 
perusteella tehdään suosituksia, joita voidaan käyttää mm. suun ter-
veydenhuollon palvelustrategisen suunnittelun ja palvelusetelien jatko-
kehityksen tukena.      

Yksi suurimmista haasteista palvelusetelien käytössä on ollut myönnet-
tyjen setelien käyttämättä jääminen ja hoidon kesken jääminen. Myös 
hoidon pilkkoutuminen eri toimijoille ja osittaisen hoidon hankkiminen 
on ollut haasteellista. TUTHO(tutkimus- ja hoito)-palveluseteli on sup-
pea kokonaisuus. Tutkimusosalla on kiinteä palveluseteliarvo. Mahdol-
lisesti lisäksi tulevien kokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden palve-
luseteliarvot määräytyvät toimenpidekohtaisesti. TUTHO-palveluseteli 
soveltuu suppean sisältönsä takia paljon kapeammalle asiakasryhmälle 
kuin KOHO(kokonaishoito)-palveluseteli. KOHO-palvelusetelillä asia-
kas saa tarvitsemansa tutkimuksen ja hoidon sujuvasti kokonaisuudes-
saan yhdeltä palveluntuottajalta. Potilaan omavastuuosuus on KOHO-
palvelusetelissä palveluntuottajasta riippumatta samansuuruinen kuin 
asiakasmaksu, jonka potilas maksaisi kaupungin omassa toiminnassa. 
Tämä lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja valinnan vapautta. Tällä 
korvausmallilla pyritään kannustamaan kokonaisvaltaiseen hoitoon yk-
sittäisten suoritteiden sijaan.              

Sosiaali- ja terveyslautakunta on viimeksi päättänyt KOHO-
palvelusetelin hinnoittelusta 1.2.2022 § 13. Lautakunta edellytti, että 
seteliin liittyvää kehitystyötä jatketaan tiiviissä vuorovaikutuksessa pal-
veluntuottajien kanssa ja että setelin toimivuudesta asiakkaan näkö-
kulmasta, houkuttelevuudesta palveluntuottajan näkökulmasta ja ver-
tautumisesta oman tuotannon kustannuksiin tuodaan lautakunnalle sel-
vitys. KOHO-palvelusetelin toimivuutta arvioidaan tarkemmin tässä yh-
teydessä. Palvelusetelitoimintaa kehitettäessä myös TUTHO-
palvelusetelin laajentamista arvioidaan.   

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

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

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

1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 758

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 170

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kristillisde-
mokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin hammashoitoa tulisi 
parantaa luopumalla kokonaan kokonaishoidon (KOHO) -
palvelusetelistä ja kehittämällä tutkimus- ja hoito (TUTHO) -
palveluseteliä paremmin tilanteeseen sopivaksi laajentamalla sen sisäl-
töä aiemmasta siten, että tarvittaessa useampi kuin kaksi hammasta 
voidaan korjata palvelusetelin avulla. Lisäksi esitetään, että kaupungin 
määrittämästä ylärajasta palvelusetelituottajien toimenpidehinnoille 
luovutaan ja tehdään korotukset palvelusetelin korvaustaksoihin.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hammashoidon tilanne ja 
palvelutuotanto
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Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hammashoi-
don tilanne on vaikeutunut koronapandemian aiheuttaman hoitovelan ja 
suun terveydenhuollon henkilöstön heikon saatavuuden takia. Suun 
terveydenhuollon palveluja järjestetään väestölle ja asiakkaille moni-
tuottajamallilla: omana toimintana, ostopalveluna kaupungin ja kump-
paneiden tiloissa sekä palveluseteleillä. Vuonna 2021 Helsingin kau-
pungin suun terveydenhuollon käynneistä 14 prosenttia (57 000 käyn-
tiä) tuotettiin palveluseteleillä. Helsingin suun terveydenhuollon hyväk-
symiä palvelusetelituottajia on 30 yritystä, joissa työskentelee palvelu-
setelitoiminnan piirissä yli 230 hammaslääkäriä ja 180 suuhygienistiä.

Palvelusetelit Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa

Palveluseteli soveltuu erinomaisesti tietyille asiakasryhmille. Palveluse-
telit ovat olleet käytössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa 
vuodesta 2011. Tällä hetkellä erilaisia palveluseteleitä on käytössä viisi 
kappaletta. Käytössä olevat palvelusetelit ovat ensiavun jatkohoidon 
palveluseteli, kokonaishoidon palveluseteli, tutkimus- ja hoito -
palveluseteli, lohkeama-palveluseteli ja uusi kokonaishoidon palveluse-
teli.

Uuden kokonaishoidon palvelusetelin pilotointi aloitettiin 15.2.2021. 
Kokonaishoidon palvelusetelin tavoitteellinen kehittäminen pohjautuu 
siihen monivuotiseen kokemukseen, mitä Helsingin suun terveyden-
huolto on saanut neljästä aiemmin kehittämistään, eri asiakastarpeisiin 
suunnatuista ja edelleen käytössä olevista palveluseteleistään ja palve-
lusetelitoiminnasta.

TUTHO-palveluseteli

TUTHO-palvelusetelin käytöstä ei ole luovuttu. 

TUTHO-palveluseteli on suppea kokonaisuus, joka sisältää palvelun-
tuottajahammaslääkärin tekemän tutkimuksen, ennalta ehkäisevät toi-
menpiteet ja tarvittaessa bitewing-röntgenkuvat (tutkimusosa). Mikäli 
potilaalla on hoidon tarvetta tai panoraamatomografiakuvauksen tarvet-
ta, palveluntuottajahammaslääkäri voi potilaan kanssa sopien jatkaa 
hoitoa setelin määritelmän mukaisesti: enintään kahden hampaan hoi-
to, kaksi parodontologista hoitokäyntiä ja panoraamatomografiakuvaus. 
Panoraamatomografiakuvaus sisältyy TUTHO-kokonaisuuteen 
1.8.2022 alkaen.

Tutkimusosalla on kiinteä palveluseteliarvo. Mahdollisesti lisäksi tule-
vien, kokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden palveluseteliarvot mää-
räytyvät toimenpidekohtaisesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 86 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
23.11.2022

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

TUTHO-palveluseteli soveltuu suppean sisältönsä takia paljon ka-
peammalle asiakasryhmälle kuin KOHO-palveluseteli.

KOHO-palveluseteli

Palvelusetelien käytön yksi suurimmista haasteista on ollut myönnetty-
jen setelien käyttämättä ja kesken jääminen, hoidon pilkkoutuminen eri 
toimijoiden välille ja se, että palvelusetelillä hankitaan vain osa potilaan 
hoidosta. KOHO-palveluseteliä käyttäessään asiakas saa tarvitseman-
sa tutkimuksen sekä hoidon sujuvasti ja kokonaisuudessaan yhdeltä 
palveluntuottajalta. Potilaan omavastuuosuus ja palveluntuottajalle 
maksettava korvaus eroavat KOHO-palvelusetelissä muihin käytössä 
oleviin palveluseteleihin verrattuna. Potilaan maksama omavastuuo-
suus on KOHO-palvelusetelissä palveluntuottajasta riippumatta sa-
mansuuruinen kuin asiakasmaksu, jonka potilas maksaisi ollessaan 
hoidettavana Helsingin kaupungin omassa toiminnassa. Tämä lisää 
asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta.

KOHO-palvelusetelin korvausmallilla pyritään kannustamaan potilaiden 
kokonaisvaltaiseen hoitoon yksittäisten suoritteiden sijaan. Palvelun-
tuottajalle maksettava korvaus jakaantuu asiakkaan ikään perustuvaan 
kertakorvaukseen, suoritekorvauksiin ja asiakasmaksuihin. Suoritekor-
vauksilla on erikseen erotettu hoitojaksosta ne osa-alueet, joissa halu-
taan kannustaa potilaan entistä vaikuttavampaan hoitoon. Niissä on 
huomioitu myös ne hoitojaksojen osa-alueet, joissa hoitojen laajuuksien 
vaihtelu voi olla suurta. Tällä tasataan myös palveluntuottajien taloudel-
lista riskiä.

KOHO-palveluseteleitä on myönnetty aikavälillä 15.2.2021–31.5.2022 
yhteensä 8 468 kappaletta. Päättäessään edellisen kerran KOHO-
palvelustelin hinnoittelusta 1.2.2022 lautakunta edellytti, että seteliin liit-
tyvää kehitystyötä jatketaan tiiviissä vuorovaikutuksessa palvelutuotta-
jien kanssa ja että KOHO-palvelusetelin toimivuudesta asiakkaan nä-
kökulmasta, houkuttelevuudesta palveluntuottajan näkökulmasta ja ver-
tautumisesta oman tuotannon kustannukseen tuodaan lautakunnalle 
selvitys seuraavan kuuden kuukauden kehityssyklin päätyttyä. Lauta-
kunta katsoo, että KOHO-palvelusetelin toimivuutta on syytä tarkemmin 
arvioida tässä yhteydessä.”

Suun terveydenhuollon kokonaisvaltainen kehittäminen

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollosta tehdään parhaillaan tuo-
tantotapa-analyysiä sekä tuotteistusta ja kustannuslaskentaa. Tavoit-
teena on järjestämiskyvykkyyden lisääminen sosiaali- ja terveystoimia-
lalla. Analyysissä tuotetaan tietoa suun terveydenhuollon kustannuksis-
ta, prosesseista, markkinasta, tuottajaohjauksesta ja asiakaskokemuk-
sesta. Tulosten perusteella muodostetaan suosituksia, joita voidaan 
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käyttää muun muassa suun terveydenhuollon palvelustrategisen suun-
nittelun ja palveluseteleiden jatkokehityksen tukena. Kustannuslasken-
nan tavoitteita ovat palveluseteleiden arvon määrittäminen huomioiden 
myös oman toiminnan kustannukset, suun terveydenhuollon palvelujen 
tuotteistaminen, omakustannehinnan laskenta ja eri tuotantotapojen 
suoritehintojen laskenta sekä vertailu talouden näkökulmasta. Tuotan-
totapa-analyysin tulokset esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
loppuvuodesta 2022.

Palvelusetelitoiminnan kehittäminen

Kaupunkilaisten mahdollisuuksia hakeutua hoitoon palvelusetelillä on 
pyritty helpottamaan Helsingin suun terveydenhuollon asiakaspalvelu-
keskuksessa kesällä 2022 käyttöön otetun palvelusetelilinjan avulla. 
Potilas voi valita palvelusetelilinjan, jossa hän saa henkilökohtaista pal-
velusetelineuvontaa puhelimitse, ja jatkossa sen yhteydessä voidaan 
potilaalle tehdä välittömästi palveluseteli. Palvelusetelilinja on osa pal-
veluseteliohjauksen monimuotoisuuden kehittämistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että palvelusetelitoimintaa kehi-
tettäessä arvioidaan myös TUTHO-palvelusetelin laajentamista koske-
maan enemmän kuin kahden hampaan hoitoa. Esimerkiksi Espoossa 
TUTHO-palvelusetelin kaltaisella palvelusetelillä on mahdollisuus hoi-
taa alusta loppuun kolme hammasta. 

Palveluseteleitä koskee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-
leistä (569/2009). Lain 7 § määrittää: ”Kunnan tulee määrätä palveluse-
telin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuulli-
suutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutu-
vat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotan-
tona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi 
jäävä arvioitu omavastuuosuus.” Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, 
että toimenpidehintojen ylärajalla varmistetaan asiakkaiden kohtuulliset 
omavastuuosuudet, ja tästä syystä ylärajasta luopuminen ei ole asiak-
kaan näkökulmasta kannatettavaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että palveluseteliarvoja, joiden 
perusteella palveluntuottajan korvaustaso määrittyy, on mahdollista ar-
vioida suun terveydenhuollon kustannuslaskennan ja tuotantotapa-
analyysin valmistuttua. Palvelusetelin arvonmuutos ei vaikuta asiak-
kaan maksamaan omavastuuosuuteen. Kuten aloitteessa mainittiin, 
tuottajakustannukset ovat nousseet, ja näin ollen korvausten korotta-
minen menisi kohonneiden kustannusten kattamiseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 88 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/11
23.11.2022

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

Suun terveys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilön terveyteen, hyvin-
vointiin ja elämänlaatuun. Oikea-aikainen ja tasavertainen hoitoon pää-
sy sekä kokonaisvaltainen suun terveyden hoito tukevat suun tervey-
den edistämistä. Palvelujen järjestäminen monituottajamallilla tukee 
palveluun ja hoitoon pääsyä. Kokonaisvaltaisen suun terveyden edis-
tämisen ja hoidon tulee olla tavoitteena ja mahdollista kaikilla palvelun 
tuottamistavoilla. Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto edistää 
omalta osaltaan kaupunkilaisten laadukasta ja hyvää suun terveyden-
hoitoa niin omissa kuin ostetuissa palveluissa."

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Poistetaan KOHO-palveluseteli-otsikon 
osioista seuraavat:

”ja kokemusten mukaan asiakkaat ovat saaneet laadukasta ja vaikutta-
vaa hoitoa. Käyttöaste KOHOpalvelusetelien osalta on ollut parempi 
kuin muissa suun terveydenhuollon palveluseteleissä. Potilaat ovat siis 
hakeutuneet hoitoon ja käyttäneet KOHO-palvelusetelin useammin kuin 
muiden palvelusetelien käyttäjät. Tämä osoittaa, että KOHO-
palveluseteli on sopinut sen saaneille asiakkaille ja palvelusetelipro-
sessi toimii hyvin.

KOHO-palvelusetelin kehittämisessä suun terveydenhuolto on laajasti 
kuullut ja ottanut huomioon yksityissektorin edustajilta tulleita ehdotuk-
sia. Muun muassa juurihoidot, keraamiset täytteet ja paikkaushoidon 
toimenpiteet nostettiin ehdotusten perusteella suoritekorvauksiin, paik-
kaushoidon suoritekorvausten maksamisen perusteena olevaa rajaar-
voa laskettiin ja palvelusetelin arvoa nostettiin. Muutosten myötä KO-
HO-palvelusetelin korvaustaso, eli Helsingin kaupungin maksama kor-
vaus palveluntuottajille, on noussut vuoden aikana lähes 30 prosenttia. 

KOHO-palvelusetelin käyttöönotto on tukenut suun terveydenhuollon 
palvelujen järjestämistä, ja opittuja asioita on mahdollista hyödyntää 
laajemminkin suun terveydenhuollossa. Nämä liittyvät esimerkiksi laa-
dunhallintaan ja valvontaan liittyviin seurantamittareihin, toiminnan si-
sällön raportointiin, tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan, sidosryh-
mäyhteistyöhön, asiakkuussegmentointiin, asiakkaiden tasa-arvoiseen 
palveluun sekä asiakasohjauksen kehittämiseen.”

Lisäksi lisätään seuraava:
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”Päättäessään edellisen kerran KOHO-palvelustelin hinnoittelusta 
1.2.2022 lautakunta edellytti, että seteliin liittyvää kehitystyötä jatketaan 
tiiviissä vuorovaikutuksessa palvelutuottajien kanssa ja että KOHO-
palvelusetelin toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta, houkuttelevuu-
desta palveluntuottajan näkökulmasta ja vertautumisesta oman tuotan-
non kustannukseen tuodaan lautakunnalle selvitys seuraavan kuuden 
kuukauden kehityssyklin päätyttyä. Lautakunta katsoo, että KOHO-
palvelusetelin toimivuutta on syytä tarkemmin arvioida tässä yhteydes-
sä.”

Palvelustelitoiminnan kehittäminen -otsikon osiosta poistetaan seuraa-
va:

”KOHO-palveluseteli vähentää asiakkaan hoidon pilkkoutumista eri 
palveluntuottajien välillä.”

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

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

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sebastian Kaste, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 25590

sebastian.kaste(a)hel.fi
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§ 293
Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite äänestyspaikkojen ja- aktiivisuu-
den lisäämisestä

HEL 2022-005430 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 Mahad Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mahad Ahmed ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikat ennakkoää-
nestyksessä ja vaalipäivänä valmistellaan niin, että äänestämisen 
helppous korostuu. Lisäksi aloitteessa esitetään, että äänestyspaikoista 
käytävä keskustelu ja päätöksenteko tehdään jo keväällä 2022.

Äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkojen valinnassa kiinnitetään erityis-
tä huomiota paikkojen keskeiseen sijaintiin, esteettömyyteen ja helposti 
saavutettavuuteen.

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestysaikana äänestää missä tahansa 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaali-
päivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueen äänestyspai-
kassa. Helsingissä on 34-38 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ja 167 
varsinaisen vaalipäivänä äänestyspaikkaa.

Kultakin äänestysalueelta pyritään löytämään ja saamaan käyttöön 
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi soveltuva tila. Äänestyspai-
kan tulee lähtökohtaisesti olla äänestysalueella. Äänestyspaikkoina 
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ovat toimineet pääasiassa koulut, muut oppilaitokset, kirjastot, nuoriso- 
ja asukastalot. Tavoitteena on pitää äänestyspaikat mahdollisimman 
pysyvinä ja helposti saavutettavina, jotta äänestäjät löytävät paikalle 
helposti. 

Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa hel-
sinkiläiset äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Useat Helsingin ennakkoää-
nestyspaikoista on sijoitettu kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin ja asukasta-
loihin. Ennakkoäänestyspaikkoja on sijoitettu myös kauppakeskuksiin, 
silloin kun tiloja niistä on saatu käyttöön.

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia vaalien järjestämiseen liittyvissä 
asioissa. Ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava ta-
loudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. 
Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja 
sijainnin sopivuutta äänestämiseen järjestyksenpidon sekä vaalimai-
nontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Äänestystilan on oltava sel-
lainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittä-
vän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli 
äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha voidaan turvata. 
Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on 
muutakin toimintaa, tulee huolehtia siitä, ettei se mitenkään häiritse ää-
nestystä. Oikeusministeriö suosittelee myös, että äänestystoimitusta 
varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilak-
seen äänestystä varten. Tällöin tila on ennakkoäänestyksen ajan eli 
vähintään viikon poissa muusta käytöstä.

Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tehtäviä 
päätöksiä ei voida tehdä kovin aikaisessa vaiheessa, sillä remontit ja 
niiden aikataulut sekä muut vastaavat esteet eivät ole tiedossa. Tule-
vissa eduskuntavaaleissa kuntien tulee ilmoittaa oikeusministeriölle 
ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat viimeistään 
13.1.2023 klo 12. Tämä määräaika on haastava kauppakeskuksille, sil-
lä kauppakeskukset eivät välttämättä kykene sitoutumaan tilan vapaa-
na pitämiseen äänestystä varten kovin varhaisessa vaiheessa. 

Asiasta on saatu keskusvaalilautakunnan lausunto. Vastaus on lau-
sunnon mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 764

HEL 2022-005430 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

Keskusvaalilautakunta 26.10.2022 § 7

HEL 2022-005430 T 00 00 03

Päätös

Keskusvaalilautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Ahmed 
Mahadin aloitteesta seuraavan lausunnon: 

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestysaikana äänestää missä tahansa 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaali-
päivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestys-
paikassa. Oma äänestyspaikka määräytyy kunkin äänioikeutetun 
asuinpaikan mukaan 51. päivää ennen kyseisten vaalien vaalipäivää.

Helsingissä on noin 34-38 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, jotka ovat 
laajasti avoinna viikon ajan. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka 
järjestetään 167 äänestysalueelle. Pyrkimyksenä on löytää kultakin ää-
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nestysalueelta jokin äänestyspaikaksi soveltuva tila. Äänestyspaikan 
tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella. Äänestyspaikkoina ovat 
toimineet muun muassa erilaiset oppilaitokset, koulut, nuorisotalot ja 
asukastalot. Tavoitteena on pitää äänestyspaikat mahdollisimman py-
syvinä, jotta äänestäjät löytävät paikalle helposti. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman 
helposti saavutettaviin tiloihin. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen si-
joittamisessa on varmistettava tietoliikenneyhteyksien toimivuus, koska 
äänestäminen perustuu valtakunnallisen vaalitietojärjestelmän käyt-
töön. Myös paikkojen pysyvyys vaaleista toisiin on tärkeää, jotta äänes-
täjät löytävät mahdollisimman hyvin paikalle. Ennakkoäänestyspaikat 
on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät muu-
toinkin liikkuvat. Useat Helsingin ennakkoäänestyspaikoista on sijoitettu 
kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin ja asukastaloihin. Ennakkoäänestys-
paikkoja on sijoitettu myös kauppakeskuksiin, kun tiloja niistä on saatu 
käyttöön. 

Viime kuntavaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja oli sijoitettu 
kahdeksaan kauppakeskukseen. Koronasta johtuen poikkeuksellisen 
monet kauppakeskukset pystyivät tarjoamaan tiloja ennakkoäänestyk-
seen. Aikaisemmissa vaaleissa useat kauppakeskukset eivät ole pys-
tyneet tarjoamaan yleiseen ennakkoäänestykseen soveltuvia tiloja 
vaaditussa aikataulussa. 

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia vaalien järjestämiseen liittyvissä 
asioissa. Tämän ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on ol-
tava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puo-
lueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. 
Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja 
sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaa-
limainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Äänestystilan on oltava 
sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös 
riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti 
eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha voidaan turva-
ta. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on 
muutakin toimintaa, tulee huolehtia siitä, ettei se mitenkään häiritse ää-
nestystä. Oikeusministeriö suosittelee myös, että äänestystoimitusta 
varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilak-
seen äänestystä varten. Toisaalta on myös muistettava, että ennakko-
äänestys kestää viikon, joten kukin ennakkoäänestystila on vähintään 
reilun viikon poissa muusta käytöstä.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen 
on oltava saavutettavia ja esteettömiä, jotta kaikki äänestäjät pääsevät 
äänestyspaikalle. Esteettömyyteen kiinnitetään paljon huomiota yleisiä 
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ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalipäivän äänestyspaikkoja valittaessa, 
jotta äänestäminen on mahdollisimman helppoa myös erityisryhmille. 
Lisäksi äänestämisen on oltava äänestyspaikoissa kaikissa tilanteissa 
mahdollisimman turvallista ja järjestelyjen on myös äänestäjien silmissä 
näytettävä siltä. Yhtä lailla äänestyspaikoissa on pystyttävä huolehti-
maan vaalivirkailijoiden turvallisuudesta. 

Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tehtäviä 
päätöksiä ei voida tehdä kovin aikaisessa vaiheessa, sillä remontit ja 
niiden aikataulut sekä muut vastaavat esteet eivät ole tiedossa kovin 
varhaisessa vaiheessa. Tulevissa eduskuntavaaleissa kuntien tulee il-
moittaa oikeusministeriölle ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat viimeistään 13.1.2023 klo 12. Tämä määräaika on haas-
tava kauppakeskuksille, sillä kauppakeskukset eivät kykene sitoutu-
maan tilan vapaana pitämiseen äänestystä varten näin aikaisessa vai-
heessa. Kauppakeskukset pyrkivät pitämään kaikki tilat vuokrattuina.

Äänestyspaikkoja ja erityisesti ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on 
huomioitava, että kampanjointi ja kaikenlainen vaalimainonta on kiellet-
ty ennakkoäänestyspaikan ja äänestyspaikan läheisyydessä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa esimerkiksi äänimainonnan kieltämistä ja muun 
kampanjoinnin selkeää rajoittamista koko kauppakeskuksen alueella 
ennakkoäänestysaikaan. 

Ennakkoäänestyspaikkojen tilojen haltijoiden kanssa käydään jatkuvas-
ti keskustelua opasteista ja niiden sijoittelusta. Kauppakeskuksissa on 
osoittautunut haastavaksi saada opasteita selkeästi ja riittävästi näky-
ville. Useissa kauppakeskuksissa onkin käytetty lisänä äänikuulutuksia, 
jotta äänestäjät löytäisivät ennakkoäänestyspaikat. 

Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäi-
vän äänestyspaikat valitaan aina huomioiden mahdollisuuksien mu-
kaan äänestämisen helppous. Tämän vuoksi ei ole tarpeen ryhtyä uu-
siin toimenpiteisiin, vaan jatketaan äänestyspaikkojen valinnassa kes-
keisten, esteettömien ja mahdollisimman helposti saavutettavien tilojen 
käyttämistä. 

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 294
Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Helsingin sisäisen vesiliiken-
teen kokoamisesta HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä

HEL 2022-005401 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 Arja Karhuvaaran aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 16 muuta kaupunginvaltuutettua esittä-
vät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki toimii niin, että kaupungin si-
säinen ja saarten välinen vesiliikenne siirtyy osaksi HSL:n hallitsemaa 
päivittäistä julkista liikennettä, sen lippujärjestelmää, reititystä ja liiken-
nöitsijöiden kilpailuttamista.

Kaupungin pääperiaatteena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että 
vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markki-
naehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan 
maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja ai-
kataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoi-
sessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesiliikenteen mahdollistaja-
na. 

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteessä poik-
keuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se 
kuuluu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) järjestämän 
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joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös 
subventoidaan lippujen hintoja.

HSL:n tariffin käyttöotto vesiliikenteestä pienentäisi saatuja lipputuloja 
merkittävästi. Esimerkiksi suosittuun matkakohteeseen Pihlajasaareen 
aikuisten meno-paluulippu maksaa nykyisin 8,50 euroa. HSL:n AB-
vyöhykkeen kertalippu maksaa 2,80 euroa. Edestakaisen matkan lippu-
tulo HSL:n kertalipuilla olisi 5,60 euroa. HSL:n matkoista 60–70 % teh-
dään kausilipuilla. Kausilipulla tehty vesiliikennematka ei tuo järjestel-
mään lainkaan lisätuloa. Karkeasti arvioiden HSL-tariffilla lipputulot jäi-
sivät noin 20–25 %:n nykyisen tariffin tuotosta. Tulonmenetys jäisi ka-
tettavaksi verovaroista. 

Koronapandemian jäljiltä pienentyneet joukkoliikenteen matkustaja-
määrät ovat vaikeuttaneet HSL:lle asetetun 50 %:n subventioasteen 
saavuttamista. Vesiliikenteen siirtäminen HSL:n järjestettäväksi ja HSL-
tariffin käyttö vesiliikenteessä kasvattaisivat HSL:n alijäämää entises-
tään. Vesiliikenne kasvattaisi myös HSL:n henkilöstökuluja. Henkilöre-
sursseja tarvittaisiin vesiliikenteen suunnitteluun sekä liikenteen kilpai-
luttamiseen ja hallintoon. HSL:n tarjoamassa joukkoliikenteen reittipal-
velussa on myös tiedot markkinaehtoisesti toimivan vesiliikenteen rei-
teistä ja aikatauluista, jolloin laivamatka on suunniteltavissa osana jo 
mantereella alkanutta joukkoliikennematkaa.

Helsingin alueen vesiliikenne Suomenlinnaa lukuun ottamatta on pää-
asiassa kausiluontoista ja keskittyy vapaa-ajan matkoihin, mikä lisää 
liikenteen järjestämisen kustannuksia suhteessa siitä saatavaan mat-
kustajahyötyyn. HSL:n keräämä lipputulo perustuu yleisesti alueen 
joukkoliikenteessä käytössä oleviin lipputuotteisiin, eikä erillisiä liiken-
nemuotokohtaisia lipputuotteita ole, mikä samalla rajoittaa lipputuloilla 
katettavaa osuutta liikennöintikustannuksista. HSL ei pidä tässä vai-
heessa perusteltuna muun vesiliikenteen toimivallan siirtämistä HSL:lle. 
HSL pitää tärkeänä, että vesiliikenteen järjestämisen kannattavuudesta 
tehdään tarkemmat selvitykset ja kannattavuuslaskelmat kaupunkien 
toimesta ennen järjestämisvastuusta keskustelua. Selvityksessä tulee 
lisäksi huomioida vastaava mahdollisuus myös muissa HSL:n jäsen-
kunnissa sekä vaikutukset muiden kuntien osalta. HSL:n järjestämis-
vastuulla olevan liikenteen operointi- ja lipputulojen tulee tukea HSL:n 
strategisia tavoitteita myös subventiotason osalta.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 § 516 käsitellessään sähkölautta-
hankkeen loppuraporttia, että käynnistetään ympärivuotinen HSL-
lipuilla toimiva lauttaliikenne Kruunuvuorenrantaan vuonna 2023. Ky-
syntää ja tarvetta arvioidaan liikenteen aikana ja liikennöintiä jatketaan 
enintään Kruunusiltojen valmistumiseen asti. Selvitetään mahdollisuus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 97 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/13
23.11.2022

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

hyödyntää Suomenlinnan liikenteessä käytettävää kalustoa jääkauden 
liikenteessä ja suositaan päästötöntä kalustoa sulan kauden aikana.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen lauttaliikenteen käynnistä-
misen valmistelu on vireillä ja asia tuodaan valmistelun jälkeen kau-
punginhallituksen päätettäväksi. Budjettineuvotteluissa on sovittu asian 
rahoituksen sisällyttämisestä vuoden 2023 talousarvioon. 

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden kehittämiseksi kaupunki selvit-
tää erilaisia mahdollisia toimenpiteitä. Yksi kokonaisuus on lauttayh-
teyksien parantaminen Helsingin edustan saariin. Valmistelua tehdään 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolla kaupunkiympäristön toimia-
lan osallistuessa valmisteluun tiiviisti.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja HSL:n lausunnot. 
Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 HSL:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 762

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 381

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupungin pääperiaatteena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että 
vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markki-
naehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan 
maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja ai-
kataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoi-
sessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesiliikenteen mahdollistaja-
na, mutta kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan 
ovat rajalliset.

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteessä poik-
keuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se 
kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) järjestämän 
joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös 
subventoidaan lippujen hintoja.

HSL:n tariffin käyttöotto vesiliikenteestä pienentäisi saatuja lipputuloja 
merkittävästi. Esimerkiksi suosittuun matkakohteeseen Pihlajasaareen 
aikuisten meno-paluulippu maksaa nykyisin 8,50 euroa. HSL:n AB-
vyöhykkeen kertalippu maksaa 2,80 euroa. Edestakaisen matkan lippu-
tulo HSL:n kertalipuilla olisi 5,60 euroa. HSL:n matkoista 60-70 % teh-
dään kausilipuilla. Kausilipulla tehty vesiliikennematka ei tuo järjestel-
mään lainkaan lisätuloa. Karkeasti arvioiden HSL-tariffilla lipputulot jäi-
sivät noin 20-25 %:n nykyisen tariffin tuotosta. Tulonmenetys jäisi ka-
tettavaksi verovaroista. 

Koronapandemian jäljiltä pienentyneet joukkoliikenteen matkustaja-
määrät ovat vaikeuttaneet HSL:lle asetetun 50 %:n subventioasteen 
saavuttamista. Vesiliikenteen siirtäminen HSL:n järjestettäväksi ja HSL-
tariffin käyttö vesiliikenteessä kasvattaisivat HSL:n alijäämää entises-
tään. Vesiliikenne kasvattaisi myös HSL:n henkilöstökuluja. Henkilöre-
sursseja tarvittaisiin vesiliikenteen suunnitteluun sekä liikenteen kilpai-
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luttamiseen ja hallintoon. HSL:n tarjoamassa joukkoliikenteen reittipal-
velussa on myös tiedot markkinaehtoisesti toimivan vesiliikenteen rei-
teistä ja aikatauluista, jolloin laivamatka on suunniteltavissa osana jo 
mantereella alkanutta joukkoliikennematkaa.

Merellisen Helsingin houkuttelevuuden kehittämiseksi kaupunki selvit-
tää erilaisia mahdollisia toimenpiteitä. Yksi kokonaisuus on lauttayh-
teyksien parantaminen Helsingin edustan saariin. Valmistelua tehdään 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolla kaupunkiympäristön toimia-
lan osallistuessa valmisteluun tiiviisti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 295
Valtuutettu Ted Apterin aloite digitaalisen työkalun käyttöönottami-
sesta palvelu- ja tilaverkkosuunnittelussa

HEL 2022-004668 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ted Apter ja 29 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki ottaa käyttöön digitaalisen työkalun palvelu- ja tilaverkko-
suunnittelun tueksi. 

Palveluverkkosuunnittelun työkalun kehittämistä koskeva tavoite sisäl-
tyy kaupunginhallituksen 24.6.2019, 485 § hyväksymään kiinteistöpoliit-
tiseen ohjelmaan ja sen toteutusohjelmaan. Työkalun kehittämisessä 
tavoitteena on, että kaikki palveluverkkosuunnittelun osapuolet jakavat 
saman ennakoivan ja dynaamisesti päivittyvän tilannekuvan seuraa-
vaksi 10 vuodeksi. 

Kaupunginhallituksen 22.6.2020, 400 § hyväksymän toimitilastrategian 
toteutusohjelman kohdassa 2.2 linjataan palvelu- ja tilaverkkosuunnitte-
lun välineen kehittämisestä seuraavasti: ”Parannetaan tiedon hyödyn-
tämistä johtamisessa ja päätöksenteossa. Hankitaan ajantasaiset väli-
neet palvelu- ja tilaverkkosuunnittelulle, tilojen mitoittamiselle ja ylläpi-
dolle. Kehitetään tiedolla johtamisen tueksi yhtenäistä tietojärjestelmä-
arkkituuria ja sitä tukevaa toimintakulttuuria. Kehitettäviä osa-alueita 
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ovat kiinteistötietojen hallinta mukaan lukien kapasiteetti- ja kuntotiedot, 
tilaverkon kehittäminen, rakennusten mitoitus, kustannusohjattu suun-
nittelu ja toteutus sekä rakennusten tekniikan ja käyttäjien tilanteiden 
etähallinta. Palvelu- ja tilaverkon suunnittelun edellyttämät tiedot koo-
taan yhteen, jolloin kaikilla osapuolilla on saatavilla sama lähtötieto”.

Palvelu- ja tilaverkon suunnittelu perustuu väestöennusteisiin, jotka tar-
kentuvat pitkällä aikavälillä sitä mukaa, kun asuntorakentamisen hank-
keet toteutuvat. Rakennuksen kapasiteetti (kouluissa oppilas- ja päivä-
kodeissa päiväkotilapsikapasiteetti) on keskeinen järjestelmän suunnit-
teluparametri. Palvelutarvetta vastaamaan tarvitaan riittävä määrä pal-
velukapasiteettia, joka koostuu erityisesti henkilökunnasta ja tiloista. 
Suunnittelun haasteena on ollut se, että laajoina konsulttitöinä tilattavat 
palvelu- ja tilaverkkotarkastelut alkavat vanhentua esimerkiksi väestö-
ennusteita ja investointeja koskevien tietojen osalta siinä vaiheessa, 
kun raportti toimitetaan kaupungille.

Tavoitteena on, että kehitettävä tilaverkkosuunnittelun digitaalinen jär-
jestelmä mahdollistaa tilojen kunnossapitotarpeen ja tulevien korjausin-
vestointien ajoittumisen nykyistä paremman ennakoinnin. Lisäksi järjes-
telmää kehitetään mahdollistamaan palveluverkon kehittämisen opti-
moinnin ja eri suunnitteluvaihtoehtojen testaamisen saavutettavuuden, 
hiilidioksidipäästöjen ja palvelujen yksikkökustannusten suhteen. 

Palveluverkkosuunnittelun digitalisointiin ja tietojen havainnollistami-
seen liittyvät suurimmat kyvykkyyshaasteet koskevat toimialojen eri jär-
jestelmissä olevien tietojen siirtoa, linkittämistä ja yhdistämistä.

Kaupunki osallistui kesäkuussa 2022 päättyneeseen Ihmislähtöiset 
palveluverkot – DigiPAVe 2.0 -hankkeeseen, jossa kehitettiin yhteis-
työssä Kuopion ja Turun kaupungin kanssa toimintamalli ihmislähtöisel-
le ja dynaamiselle palveluverkkosuunnittelulle. Toimintamallissa palve-
luverkon ja -tarjonnan suunnittelu muuttuu dynaamiseksi, kun tulevai-
suuden palvelutarvetta koskeva tilannekuva on samanaikaisesti eri os-
apuolten käytettävissä. Hankkeen kehittämistyö rajattiin varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun kehittämiseen, 
mutta sen tulokset ovat yleistettävissä kaikille toimialoille. Hankkeelle 
saatua rahoitusta ei ollut mahdollista kohdistaa varsinaisen palvelu-
verkkosuunnittelun työkalun tuotekehitykseen. Kaksivuotisen DigiPAVe 
2.0 -hankkeen tulokset ovat nähtävillä osoitteessa www.digipave.fi. 

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia kokeiltiin Mellunkylän kaupun-
kiuudistusalueella palveluverkkosuunnittelupilotin muodossa keväällä 
2022. Pilotissa konkretisoitiin palveluverkkosuunnittelun toimintamallia 
ja määriteltiin suunnittelussa tarvittava tietopohja. Hankkeen toteutti 
Ubigu Oy ja siihen osallistuivat kaikki toimialat. Mellunkylän pilotin toi-
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minnallisina opetuksina nousi esiin kriittisiä kehittämiskohteita kuten 
sopiminen yhteisistä prosesseista, toimintatavoista ja roolituksista eri-
tyisesti kaupunkiuudistusalueilla, joilla edellytetään toimialojen yhteis-
toimintaa. Kaupunki jatkaa palveluverkkosuunnittelun kehittämistä Mel-
lunkylän pilotista saatujen havaintojen ja kehittämisehdotusten pohjalta. 

Kaupunginkanslia vastaa kaupunkiyhteisen palveluverkkosuunnittelun 
digitalisoinnin jatkokehittämisestä. Kehittämistyötä tullaan jatkamaan 
yhteistyössä muiden kuntien ja Kuntaliiton kanssa. Jatkovalmistelusta 
raportoidaan toimitilastrategian ohjausryhmälle.

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
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 765

HEL 2022-004668 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 493

HEL 2022-004668 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunkiympäristön toimialal-
la havaittiin palveluverkkosuunnittelun työkalun tarve vuonna 2018 ja 
tavoite on kirjoitettu kaupunginhallituksen 24.6.2019 hyväksymään kiin-
teistöpoliittisen ohjelmaan ja sen toteutusohjelmaan. Työkalun kehittä-
misessä tavoitteena on, että kaikilla palveluverkkosuunnittelun osapuo-
lille olisi sama ennakoiva tilannekuva nykyhetkestä ainakin 10 vuotta 
eteenpäin. Ennustamisessa on myös keskeistä, että tilannekuva päivit-
tyy dynaamisesti, mikä tarkoittaa, että tiedot siirtyvät lähdejärjestelmis-
tä, kun ne muuttuvat. Tulevaisuuden palvelutarve perustuu väestöen-
nusteisiin, jotka taas perustuvat pitkällä aikavälillä kaavoituksesta saa-
tuihin tietoihin. Väestötietoennusteet tarkentuvat sitä mukaa, kun asun-
torakentamisen hankkeet todentuvat. Rakennuksen kapasiteetti kuten 
kouluissa oppilas- tai päiväkodeissa päiväkotilapsikapasiteetti on kes-
keinen järjestelmän suunnitteluparametri. Palvelutarvetta vastaamaan 
tarvitaan riittävä määrä palvelukapasiteettia, joka koostuu erityisesti 
henkilökunnasta ja tiloista. Tilojen kunnon tulevaisuutta voidaan myös 
ennakoida ja siten arvioida tulevat korjausinvestointien ajankohdat. Jär-
jestelmä mahdollistaa myös palveluverkon kehittämisen optimoinnin 
saavutettavuuden, hiilidioksidipäästöjen ja palvelujen yksikkökustan-
nusten suhteen ja eri suunnitteluvaihtoehtojen testaamisen näillä kri-
teereillä. Nykyisin laajat palvelu- ja tilaverkkotarkastelut tilataan kon-
sulttitöinä, jotka alkavat vanhentua esimerkiksi väestöennusteiden ja 
investointien osalta, kun raportti on toimitettu kaupungille.

Vuoden 2018 päiväkotitien tilakriisin jälkeen tekninen johtaja antoi vuo-
den 2019 alussa tehtäväksi kaupunkiympäristön toimialla selvittää 
Kuopion kaupungin vuonna 2018 KIRA-digi -rahoituksella toteutettua 
DigiPAVe-kehittämishanketta, jossa palveluverkkosuunnittelun digitali-
sointia toteutettiin Consept of proof -tasoon. Helsinki käynnisti keväällä 
2019 oman selvityksensä asiasta. 

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian toteu-
tusohjelman kohdassa 2.2 linjataan palvelu- ja tilaverkkosuunnittelun 
välineen kehittämistä seuraavasti: ”Parannetaan tiedon hyödyntämistä 
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johtamisessa ja päätöksenteossa. Hankitaan ajantasaiset välineet pal-
velu- ja tilaverkkosuunnittelulle, tilojen mitoittamiselle ja ylläpidolle. Ke-
hitetään tiedolla johtamisen tueksi yhtenäistä tietojärjestelmäarkkituuria 
ja sitä tukevaa toimintakulttuuria. Kehitettäviä osa-alueita ovat kiinteis-
tötietojen hallinta mukaan lukien kapasiteetti- ja kuntotiedot, tilaverkon 
kehittäminen, rakennusten mitoitus, kustannusohjattu suunnittelu ja to-
teutus sekä rakennusten tekniikan ja käyttäjien tilanteiden etähallinta. 
Palvelu- ja tilaverkon suunnittelun edellyttämät tiedot kootaan yhteen, 
jolloin kaikilla osapuolilla on saatavilla sama lähtötieto”.

Valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä-
haussa joulukuussa 2019 Kuopio, Turku ja Helsinki jättivät yhteisen 
hakemuksen ”Ihmislähtöisen palveluverkon suunnittelun vaatiman toi-
mintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja har-
monisointi”. VM myönsi 6.4.2020 päätöksellä hankkeelle 2,179 milj. eu-
roa. Kuntien omarahoitusosuus oli 15 %. Yhteensä hankkeen koko oli 
2,56 milj. euroa. Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaan rahoituk-
sella ei voitu kehittää tehdä varsinaista työkalun tuotekehitystä vaan 
siinä luotiin kaikkia kuntia hyödyttävä tulevaisuuden toimintamalli ja ku-
vattiin tarvittava tietopohja. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustet-
tuina Helsingistä kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön 
toimialojen sekä kaupunginkanslian edustajat. 

Hankkeessa luotiin ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun toiminta-
malli ja siihen liittyvä viitearkkitehtuuri sekä kuvattiin tietomalli Digi- ja 
väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalle. Hankkeen kehittämistyö 
rajattiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitte-
lun kehittämiseen, mutta sen tulokset ovat yleistettävissä kaikille toi-
mialoille.

Tilatarve-ennuste laaditaan väestöennusteen perusteella. Sitä verra-
taan palvelutilakapasiteettiin. Palvelutarve ohjaa tilatarvetta ja tilaver-
kon kehittämistä. Suunnittelijat tuottavat järjestelmän avulla vaihtoehto-
ja tilaverkosta, investointitarpeesta sekä palvelujen vuotuisista toiminta- 
ja tilakustannuksista. Tavoiteltavassa toimintamallissa tulevaisuuden ti-
lannekuva on jatkuvasti eri osapuolten käytettävissä tietojen päivittyes-
sä dynaamisesti eri tietolähteistä.

Valtiovarainministeriön rahoittama hanke päättyi kesäkuussa 2022. 
Kaksivuotisen hankkeen tulokset ovat nähtävillä sen sivuilla 
www.digipave.fi. Kehittämisyhteistyötä muiden kuntien kanssa tullaan 
jatkamaan Kuntaliiton avulla. 

Digipave 2.0 -hankkeen tulosten konkretisoimiseksi Helsingissä toteu-
tettiin keväällä 2022 Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella palvelu-
verkkosuunnittelupilotti, jossa lähtökohtana oli Digipaven raportin toi-
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mintamalli. Pilotissa konkretisoitiin palveluverkkosuunnittelun toiminta-
mallia ja määriteltiin suunnittelussa tarvittava tietopohja. Hankkeen to-
teutti Ubigu Oy ja siihen osallistuivat kaikki toimialat. Pilotin havaintoja 
ja kehittämisehdotuksia esiteltiin toimitilastrategian ohjausryhmälle 
29.4.2022. Helsinki jatkaa palveluverkkosuunnittelun kehittämistä Mel-
lunkylän pilotin raportin havaintojen ja kehittämisehdotusten pohjalta.

Palveluverkkosuunnittelun digitalisointiin ja tietojen havainnollistami-
seen liittyvät suurimmat kyvykkyyshaasteet liittyvät toimialojen eri jär-
jestelmissä olevien tietojen siirtoon, linkittämiseen ja yhdistämiseen ha-
vainnollistamista varten.

Mellunkylän pilotin toiminnallisina opetuksina nousivat esille kriittiset 
kehittämiskohteet kuten sopiminen yhteisistä prosesseista, toimintata-
voista ja roolituksista erityisesti kaupunkiuudistusalueilla, joilla edellyte-
tään toimialojen yhteistoimintaa.

Koska palveluverkkosuunnittelun digitalisointi koskee kaikkia toimialoja, 
kehittämisen jatkon suunnittelu siirrettiin kaupunginkanslian valmistel-
tavaksi. Kaupunginkanslia valmistelee päättyneelle Digipave 2.0 -
hankkeelle jatkoa ja hakee toteutushankkeen vastuuhenkilöksi asian-
tuntijaa. Jatkon valmistelusta raportoidaan toimitilastrategian ohjaus-
ryhmälle, jota johtaa pormestari.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 106 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
23.11.2022

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

§ 296
Valtuutettu Seida Sohrabin aloite metroasemien harmaiden seinien 
maalaamisesta

HEL 2022-004669 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 Seida Sohrabin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seida Sohrabi ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin metroasematunnelien seinät maalattaisiin niin, että 
tilat loisivat värikkyydellään hyvää mieltä ja positiivisuutta.

Metroasemien viihtyisyys on tärkeä osa asiakaskokemusta. Asemien 
viihtyisyyttä voidaan parantaa ja elävöittää pintoja maalaamalla ja sijoit-
tamalla tiloihin taidetta. Useilla asemilla on jo taidetta. Vuonna 2018 
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) pyrki lisäämään asemien 
viihtyisyyttä ja elävöittämään asemia asemailmekilpailulla, jossa 11 
metroasemalle luotiin asemakohtaista ilmettä tuomalla radan takana 
olevalle, aiemmin mainospintana käytetylle, alueelle väriä ja taidella. 

Vaikka asemien viihtyisyys on matkakokemuksen kokonaisuuden kan-
nalta tärkeä tekijä, tulee metroasemien taiteen ja tehostepintojen olla 
toteutettavissa ja huollettavissa sekä tarvittaessa vaihdettavissa siten, 
että aseman toiminta, turvallisuus, liikennöinti, kunnossapito tai huolto-
toiminta eivät vaarannu. 
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Pintojen maalaaminen erikoistehosteilla tai kattaminen taiteella tulee 
suunnitella ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä käytettävis-
sä olevan investointitason puitteissa keskitytään kantametron asemien 
turvallisuuden, terveellisyyden ja toiminnan luotettavuuden varmista-
vien peruskorjausten toteuttamiseen. Metroasemien ja tasonvaihtolait-
teiden peruskorjausten viihtyisyys huomioidaan hankesuunnitelmavai-
heessa yhtenä tärkeänä osatekijänä. Kunkin metroaseman peruskor-
jauksen yhteydessä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä toteutetaan yllä-
pitokustannukset ja investointipuite huomioiden.

Kantametron 17 metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakaniemessä 
ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lopuille ase-
mille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laajempaa ke-
hitystä tai erillisenä hankkeena.

Asiasta on saatu HKL:n 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 Seida Sohrabin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 760

HEL 2022-004669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2022 § 53

HEL 2022-004669 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Metroasemilla on tärkeä rooli osana käyttäjien päivittäistä matkaketjua. 
Metroinfran hallinnoijana ja kehittäjänä liikenneliikelaitos (HKL) näkee 
metroasemien viihtyisyyden tärkeänä osana asiakaskokemusta. 

Asemien viihtyisyyden kehittämistä ja elävöittämistä voidaan tehdä niin 
taiteen sijoittelun kuin pintojen maalaamisen lisäksi myös panostamalla 
metroasemien olemassa oleviin rakenteisiin sekä myös yleisemmin 
asemaseutujen kehittämiseen. Asemien viihtyisyyteen ja elävöittämi-
seen käytettävä panos tulee harkita asemakohtaisesti huomioiden met-
roaseman ja asema-alueen sekä kaupungin kehitys ja kasvu.

Useilla asemilla on jo taidetta. Vuonna 2018 HKL pyrki lisäämään ase-
mien viihtyisyyttä ja elävöittämään asemia asemailmekilpailulla, jossa 
11 metroasemalle luotiin asemakohtaista ilmettä tuomalla radan takana 
olevalle, aiemmin mainospintana käytetylle, alueelle väriä ja taidella. 

Vaikka asemien viihtyisyys on matkakokemuksen kokonaisuuden kan-
nalta tärkeä tekijä, tulee metroasemien taiteen ja muiden tehostepinto-
jen olla aina toteutettavissa ja huollettavissa sekä tarvittaessa vaihdet-
tavissa niin, että aseman toiminta, turvallisuus, liikennöinti ja kunnos-
sapito sekä huoltotoiminta eivät vaarannu. Nämä edellytykset asettavat 
merkittäviä käytännön rajoitteita maalausten tai taiteen sijoittamiselle 
sekä toteutustavalle.

Omaisuuden hallinnan näkökulmasta laituritason radantakaisten pinto-
jen maalaaminen erikoistehosteilla tai kattaminen taiteella tulee suunni-
tella ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä käytettävissä ole-
van investointitason puitteissa keskitytään kantametron asemien turval-
lisuuden, terveellisyyden ja toiminnan luotettavuuden varmistavien pe-
ruskorjausten toteuttamiseen. Metroasemien ja tasonvaihtolaitteiden 
peruskorjausten viihtyisyys huomioidaan hankesuunnitelmavaiheessa 
yhtenä tärkeänä osatekijänä. Kunkin metroaseman peruskorjauksen 
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yhteydessä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä toteutetaan ylläpitokus-
tannukset ja investointipuite huomioiden.

Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakanie-
messä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lo-
puille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laa-
jempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Käsittely

14.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:n yksikön johtaja Antti Nousiainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 297
Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite Herttoniemen metroaseman kun-
nostamiseksi

HEL 2022-005974 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Mirita Saxberg ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, 
että metroaseman peruskorjaus saatetaan valmiiksi suunnitel-
lussa aikataulussa viimeistään vuosina 2025-2026.

Valtuutettu Mirita Saxbergin ehdottama toivomusponsi raukesi kannat-
tamattomana.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyy kunnostamaan Herttoniemen metroasemaa 
viipymättä.

Helsingin kaupunki käynnisti elokuussa 2019 kaupunkiympäristön toi-
mialan ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) yhteistyönä 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 111 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/16
23.11.2022

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

suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metrokorttelista erityisalo-
jen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Alu-
een suunnittelua on kehitetty yhteistyössä kilpailussa valitun konsortion 
kanssa. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvässä HKL:n 10-vuotisessa 
investointiohjelmassa Herttoniemen metroaseman peruskorjaus on 
alustavasti suunniteltu toteutettavan osana laajempaa kehittämishan-
ketta vuosina 2025–2026.

Metroasemalla on jo toteutettu ja tullaan toteuttamaan välittömiä pie-
nempiä korjaustoimia aseman toiminnallisuuden ylläpitämiseksi. His-
sien tekniikka on modernisoitu ja niiden toimintahäiriöiden määrä on 
laskenut merkittävästi. Liukuportaiden määrän lisääminen asemalle on 
haastavaa ilman merkittäviä muutoksia asemalaiturin leveyteen ja ra-
dan sijaintiin. Metroaseman länsipään katutason vesieristystä on uusit-
tu.

Metroaseman läntinen sisäänkäynti peruskorjattiin kesällä 2022. Si-
säänkäyntirakennuksen vesikatto peruskorjattiin. Rakennuksen lasit 
vaihdettiin, pinnat maalattiin ja tehtiin tarvittavia LVI-järjestelmien päivi-
tyksiä. Hissi ja sähkötekniikka uusittiin energiataloudellisesti nykyaikai-
siin ratkaisuihin. Sisäänkäynnin valaistus muutettiin energiatehok-
kaammaksi. Lisäksi sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin uusi portaik-
ko.

Asiasta on saatu HKL:n 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 Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 795

HEL 2022-005974 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2022 § 62

HEL 2022-005974 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä 
Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asemaa käyttää 
päivittäin noin 35 000 henkeä.

Liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii kehittämään metroasemia pitkäjäntei-
sesti ja kustannustehokkaasti huomioiden nykyaikaiset energiavaati-
mukset sekä ajantasaiset vaatimukset viihtyvyydelle. Metroasemien pe-
ruskorjauksien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös 
mahdolliset ympäröivän alueen kaupunkikehityshankkeet. Metroasemia 
peruskorjataan kulloinkin voimassa olevan talousarvion 10-vuotisen in-
vestointiohjelman puitteissa.

Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakanie-
messä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lo-
puille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laa-
jempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Helsingin kaupunki käynnisti elokuussa 2019 kaupunkiympäristön toi-
mialan ja HKL:n yhteistyönä suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttonie-
men metrokorttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena 
neuvottelumenettelynä. Kilpailun mukaisesti alueen suunnittelua on ke-
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hitetty yhteistyössä kilpailussa valitun konsortion kanssa viimeisten 
vuosien aikana. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvässä HKL:n 10-
vuotisessa investointiohjelmassa Herttoniemen metroaseman perus-
korjaus on alustavasti suunniteltu toteutettavan osana laajempaa kehit-
tämishanketta vuosina 2025 – 2026.

Herttoniemen metroaseman osalta HKL on toteuttanut ja tulee toteut-
tamaan välittömiä pienempiä korjaustoimia metroaseman toiminnalli-
suuden ylläpitämiseksi. Mm. hissien tekniikka on viimeisten vuosien ai-
kana modernisoitu ja niiden toimintahäiriöiden määrä on laskenut mer-
kittävästi. Liukuportaiden määrän lisääminen asemalle on haastavaa 
ilman merkittäviä muutoksia asemalaiturin leveyteen ja radan sijaintiin. 
HKL on myös toteuttanut Herttoniemen metroaseman länsipään osalta 
katutason vesieristysten uusimista.

Herttoniemen metroasemalla on tällä hetkellä kaksi sisäänkäyntiä, jois-
ta itäinen on lippuhallirakennus. Läntinen sisäänkäynti sijaitsee lähei-
sen päivittäistavarakaupan rakennuksen vieressä. Metroaseman länti-
sen sisäänkäynnin peruskorjaus on aloitettu toukokuun 2022 aikana 
HKL:n johtokunnan 13.1.2022, 7 §, hyväksymän hankesuunnitelman 
mukaisesti.

Käynnissä olevassa hankkeessa sisäänkäyntirakennuksen vesikatto 
peruskorjataan. Rakennuksen lasit vaihdetaan, pinnat maalataan ja 
tehdään tarvittavia LVI-järjestelmien päivityksiä. Hissi ja sähkötekniikka 
uusitaan energiataloudellisesti nykyaikaisiin ratkaisuihin. Sisäänkäyn-
nin valaistus muutetaan energiatehokkaammaksi. Lisäksi sisäänkäyn-
nin yhteyteen rakennetaan uusi portaikko.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 298
Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite Kivikon metsän suojelemisesta

HEL 2022-005408 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 Jenni Hjeltin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jenni Hjelt ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että Helsinki valmistelee koko Kivikon metsän suojelemista niin, että 
metsä otettaisiin lähitulevaisuudessa mukaan Helsingin luonnonsuoje-
luohjelmaan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut käynnistää uuden luonnonsuo-
jeluohjelman valmistelun vuonna 2023. Kivikon metsän suojelu niin laa-
jana kokonaisuutena kuin mahdollista otetaan tarkasteluun uutta oh-
jelmaa valmisteltaessa. 

Nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 Kivikon metsäalu-
een pohjoisosa on osoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelualueena. Kau-
punginhallitus päätti 3.10.2022 § 676 esittää Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), että se perustaa Kivikon 
linnoitusalueen luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Suojeltavaksi esitetään 10,66 hehtaarin laajuista 
aluetta, joka on laajempi kuin luonnonsuojeluohjelmassa mainittu pinta-
ala (5,57 ha). Laajennusta esitettiin kasvi-, luontotyyppi-, maisema-, 
virkistys- ja geologisten arvojen perusteella. 
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Suojeluun esitetty alue on pieni osa Kivikon metsäalueesta ja suojelun 
ulkopuolelle jää useita luontoarvoja. Suojelematta jää alueita METSO I- 
ja II-luokan kalliometsiä sekä yksi Etelä-Suomessa äärimmäisen uha-
nalainen kangaskorpi. Suojelun ulkopuolelle jää myös useita alueen 
geologisesta historiasta kertovia merkkejä: hiidenkirnuja, siirtolohkarei-
ta ja yksi muinaisrantakivikko. Kivikon eteläinen metsä on II-arvoluokan 
kääpäalue ja siellä esiintyy kaksi valtakunnallisesti silmälläpidettävää 
kääpälajia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupa-
jaoston 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 Jenni Hjeltin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 763

HEL 2022-005408 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
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timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 29.09.2022 § 165

HEL 2022-005408 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut alkaa valmistella uutta luonnon-
suojeluohjelmaa vuonna 2023. Kivikon metsän suojelu niin laajana ko-
konaisuutena kuin mahdollista otetaan tarkasteluun uutta ohjelmaa 
valmisteltaessa. 

Nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 Kivikon metsäalu-
een pohjoisosa on osoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelualueena. Suo-
jelualueen perustamisesitys sekä hoito- ja käyttösuunnitelma olivat 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyssä 
29.6.2022. Jaosto päätti esittää suojeltavaksi 10,66 hehtaarin laajuista 
aluetta, joka on laajempi kuin luonnonsuojeluohjelmassa mainittu pinta-
ala (5,57 ha). Laajennusta esitettiin kasvi-, luontotyyppi-, maisema-, 
virkistys- ja geologisten arvojen perusteella. 

Kuten aloitteessa mainitaan, nyt suojeluun esitetty alue on kuitenkin 
vain pieni osa Kivikon metsäalueesta, ja suojelun ulkopuolelle jää usei-
ta luontoarvoja. Suojelematta jää esim. laajoja alueita METSO I- ja II-
luokan kalliometsiä sekä yksi Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalai-
nen kangaskorpi, jonka edustavuus on hyvä. Suojelun ulkopuolelle jää 
myös useita alueen geologisesta historiasta kertovia merkkejä: hiiden-
kirnuja, siirtolohkareita ja yksi muinaisrantakivikko. Kivikon eteläinen 
metsä on II-arvoluokan kääpäalue, ja siellä esiintyy kaksi valtakunnalli-
sesti silmälläpidettävää kääpälajia. 

Laajemmassa seudullisessa tarkastelussa Kivikon metsäalue on tärkeä 
vihersormen osa yhdistäessään eteläpuolellaan sijaitsevat Vanhankau-
punginlahden ja Hallainvuoren metsät Vantaan Vaaralaan ja sitä kautta 
edelleen pohjoisempana sijaitseviin laajempiin metsäalueisiin. Viher-
sormen toimivuutta Helsingissä tosin rajoittavat suurten liikenneväylien, 
Kehä I:n ja Porvoonväylän, linjaukset.  

Luonnonsuojeluohjelmaa valmisteltaessa nostetaan esiin myös luonto-
ympäristön virkistysarvot ja merkitys ihmisten terveydelle. Ulkona liik-
kumisen ja luontoharrastusten mahdollistaminen on tärkeä osa luon-
nonsuojelualueiden käytön suunnittelua. Helsingin kaltaisessa suures-
sa kaupungissa, missä ihmisiä on paljon, haasteena on käytön ohjaa-
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minen siten, että voidaan samanaikaisesti turvata luontoarvot ja mah-
dollistaa virkistyskäyttö eri tavoin. 

Luonnonsuojeluohjelman valmistelussa kuullaan asukkaiden lisäksi re-
levantteja yhdistyksiä. Yksittäisen luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä osallistetaan kyseisen alueen asukkaita sekä alueella toi-
mivia harrastus- ja ympäristöjärjestöjä, kouluja, päiväkoteja ja muita lai-
toksia.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi
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§ 299
Valtuutettu Laura Korpisen aloite Munkkiniemen puistotien ja Huo-
palahdentien lehmusten säilyttämisestä

HEL 2022-005403 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Korpinen Laura Munkkiniemen puistotien ja 
Huopalahdentien lehmukset säilytettävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Korpinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin tulee luopua suunnitelmista kaataa Munkkinie-
men puistotien lehmukset. Myös Huopalahdentien lehmukset tulee säi-
lyttää. Munkkiniemen puistotien lehmukset on istutettu vasta sotien jäl-
keen, Huopalahdentien lehmukset tätäkin myöhemmin. Ne ovat siten 
lehmuksina nuorehkoja puita. 

Lehmuskujat ovat keskeinen osa alueen viehättävyyttä, ja lisäävät 
merkittävästi asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Puiden kaataminen katu-
jen "peruskunnostukseen" vedoten ei ole riittävä syy kaataa juuri ja juu-
ri täyteen mittaan ehtineitä puita. Munkkiniemen puistotien puiden jat-
kuva tutkiminen mahdollisten lahovaurioiden varalta ei ole normaalia, 
vaan tarkoitushakuista syiden etsintää toistuville puiden harvennuksille. 
Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien puut eivät ole sen toden-
näköisempiä kaatumaan kuin muutkaan puut Helsingissä. 
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Munkkiniemen puistotien puut ovat hyvin tuulelta suojassa talojen vä-
lissä, verrattuna esimerkiksi Kaivopuiston puihin. Myös mikäli harven-
nuksia jatketaan, jäljelle jääneet puut saatetaan enemmän tuulelle alt-
tiiksi, kun puut jäävät vaille toistensa suojaa. Suunnitelmat puiden kaa-
tamiseksi ja toistuvat harvennukset eivät vastaa kaupunkilaisten toivei-
ta ja sen vuoksi kaatamissuunnitelmista tulee luopua.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Aloitteessa mainittuja katuja koskevista rakentamissuunnitelmista

Munkkiniemen puistotie ja Huopalahdentie esiintyvät molemmat Eliel 
Saarisen vuonna 1915 laatimassa Munkkiniemi–Haaga
-suunnitelmassa. Se on historiallisesti merkittävä suunnitelma ollen osa 
maakunnallisesti arvokasta Laajalahden kulttuurimaisemaa. Alue on 
luokiteltu ensimmäisen luokan arvoympäristöksi kaupungin omassa in-
ventoinnissa. Munkkiniemen puistotie on yksi Saarisen asemakaavan
parhaiten toteutuneista osista. Nelirivinen lehmuskujanne on
istutussommitelmansa puolesta hyvin ainutlaatuinen kokonaisuus Hel-
singissä.

Munkkiniemen puistotien peruskorjauksen suunnittelun on arvioitu tule-
van ajankohtaiseksi kymmenen vuoden kuluessa. Suunnittelun käyn-
nistymiseen vaikuttavat myös tulevien liikennejärjestelyjen ja kunnallis-
tekniikan parantamisen tarpeet. Alueen halki on linjattu Munkkiniemen 
baana -hanke, joka parantaa läntisen Helsingin ja keskustan välisen 
pyöräliikenteen sujuvuutta. Lisäksi kadulle suunnitellaan vesihuoltolin-
jan saneerausta.

Huopalahdentien puurivien osalta katualueen suunnittelua jatketaan 
osana Läntisen bulevardikaupungin (Vihdintie–Huopalahdentie) suun-
nittelua. Vuonna 2019 hyväksytyn bulevardikaupungin kaavarungon 
mukaisesti Huopalahdentielle esitetään pikaraitiotietä, jonka rakenta-
minen tulee vaikuttamaan kadun nykyisiin puihin ja puuriveihin. 

Nyt käynnissä on katualueen asemakaavamuutoksen laatiminen. Osa 
nykyisistä katupuista pyritään säilyttämään, mutta säilyttämisedellytyk-
set varmistuvat vasta tarkemmassa katusuunnitteluvaiheessa. Pikarai-
tiotien sijainnin lisäksi raitiotien
ja puiden yhteensovittamisessa on huomioitava liikenne-, rata- ja
ratasähköturvallisuus. Puurivien toimenpiteet ratkaistaan vaiheistettuna 
pikaraitiotien rakentamisen tahdissa. Tällä hetkellä rakentamisen ar-
vioidaan ajoittuvan kuluvan vuosikymmenen lopulle.

Puiden kuntoarvioinneista
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Kaupungilla on maanomistajana vastuu katupuiden turvallisuudesta ja 
vahingonkorvausvelvollisuus mahdollisista vahingoista. Puiden kun-
toarvioinnit mahdollistavat vanhojen puiden turvallista säilyttämistä, sil-
lä juuri säännöllisten kuntoarviointien avulla vanhoja puita voidaan 
kaupunkiympäristössä vaalia mahdollisimman pitkään. Kuntoarviointeja 
tekevät koulutetut arboristit, puunhoitajat. Kaupunkiympäristön toimiala 
tilaa puiden kuntoarviointeja kaupungin omilta, mutta myös ulkopuolisil-
ta arboristeilta. Kuntoarvioinnin perusteella arboristit laativat puille hoi-
tosuunnitelman.

Kuntoarvioinnissa puusta tutkitaan ulkoiset riskitekijät, kuten lahottaja-
sienten esiintyminen, halkeamat, onkalot, vaaralliset oksat tai muut 
vioitukset. Lisäksi kiinnitetään huomiota puun kasvuympäristöön, erityi-
sesti juuristoalueella tai sen läheisyydessä häiriötekijöihin, kuten kai-
vuihin tai maantäyttöihin.

Lautakunnan vastaukseen liittyy kattava selvitys Munkkiniemen puuku-
janteiden historiasta ja siitä käy ilmi mm, että nykyisin Munkkiniemen 
puistotiellä on noin 169 puuta, mikä merkitsee, että noin 60 % alkupe-
räisestä määrästä on enää jäljellä. Alkuperäiseen suunnitelmaan liitty-
neet puiden lyhyt istutusväli, voimakkaat muotoon leikkaukset ja juuris-
ton maaperän kuluminen ovat vaikuttaneet puiden kuntoon ja edellyttä-
vät sekä jatkuvaa seurantaa että vioittuneiden puiden tai niiden oksisto-
jen poistamista.

Vastaus aloitteeseen

Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien puurivien uudistamista 
koskeva suunnittelu ei ole vielä alkanut, joten puurivien toimenpiteistä 
ei ole vielä vuorovaikutettuja suunnitelmia tai päätöksiä.

Munkkiniemen puistotietä koskevissa suunnitteluratkaisuissa on tavoit-
teena ottaa huomioon alueen historialliset erityisarvot siten, että puisto-
tien puurivit säilyvät kaupunkikuvallisesti korkealaatuisina. Huopalah-
dentien osalta ratkaisevaa on laadittavana olevan pikaraitiotien asema-
kaavan ja siihen perustuvan katusuunnitelman sisältö ja toteutus. 

Viitaten lautakunnan esittämiin rakentamissuunnitelmiin kyseisten katu-
jen osalta kaupunginhallitus toteaa, että puurivien säästäminen aina-
kaan täysimääräisesti nykyisin puin vaikuttaa haasteelliselta, mutta ta-
voitteen tulee olla myös nykyisiä puita mahdollisimman paljon vaali-
maan pyrkivä. 

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).
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Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Korpinen Laura Munkkiniemen puistotien ja 
Huopalahdentien lehmukset säilytettävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 759

HEL 2022-005403 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 416

HEL 2022-005403 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin tulee luopua suunnitel-
mista kaataa Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmukset 
katujen peruskorjauksen yhteydessä. Aloitteessa myös esitetään kri-
tiikkiä kaupunkiympäristön toimialan toteuttamien puiden kuntoarvioin-
tien tarpeellisuudesta Munkkiniemen puistotiellä.
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Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Munkkiniemen puistotien ja 
Huopalahdentien puurivien uudistamista koskeva suunnittelu ei ole vie-
lä alkanut, eikä puurivien toimenpiteistä ole vielä vuorovaikutettuja 
suunnitelmia tai päätöksiä.

Munkkiniemen puistotie ja Huopalahdentie esiintyvät molemmat Eliel 
Saarisen vuonna 1915 laatimassa Munkkiniemi–Haaga-
suunnitelmassa. Se on historiallisesti merkittävä suunnitelma ollen osa 
maakunnallisesti arvokasta Laajalahden kulttuurimaisemaa. Alue on 
luokiteltu ensimmäisen luokan arvoympäristöksi Helsingin kaupungin 
omassa inventoinnissa. Munkkiniemen puistotie on yksi Saarisen ase-
makaavan parhaiten toteutuneista osista. Nelirivinen lehmuskujanne on 
istutussommitelmansa puolesta hyvin ainutlaatuinen kokonaisuus Hel-
singissä. 

Kaupunkiympäristön toimiala tulee Munkkiniemen puistotietä koskevis-
sa suunnitteluratkaisuissa huomioimaan alueen historialliset erityisarvot 
siten, että puistotien puurivit säilyvät kaupunkikuvallisesti korkealaatui-
sina. Huopalahdentien puurivien osalta kaupunkiympäristön toimiala 
jatkaa katualueen suunnittelua osana Läntisen bulevardikaupungin 
(Vihdintie–Huopalahdentie) suunnittelua. Puurivien toimenpiteet rat-
kaistaan vaiheistettuna pikaraitiotien rakentamisen tahdissa.

Munkkiniemen puistotien peruskorjauksen suunnittelu on arvioitu tule-
van ajankohtaiseksi kymmenen vuoden kuluessa. Puiden kunnon li-
säksi suunnittelun käynnistymiseen vaikuttavat tulevien liikennejärjeste-
lyjen ja kunnallistekniikan parantamisen tarpeet, joiden suunnittelu on 
tarkoitus ajoittaa samanaikaiseksi puiden toimenpiteiden suunnittelun 
kanssa. Alueen halki on linjattu Munkkiniemen baana -hanke, joka pa-
rantaa läntisen Helsingin ja keskustan välisen pyöräliikenteen sujuvuut-
ta. Lisäksi kadulle suunnitellaan vesihuoltolinjan saneerausta.

Huopalahdentien suunnittelu on osana Läntisen bulevardikaupungin 
(Vihdintie–Huopalahdentie) suunnittelua. Kaupunkiympäristölautakunta 
hyväksyi vuonna 2019 bulevardikaupungin kaavarungon, joka toimii 
lähtökohtana sinne laadittaville asekaavoille ja asemakaavan muutok-
sille. Kaavarungossa Huopalahdentielle esitetään pikaraitiotietä, jonka 
rakentaminen tulee vaikuttamaan kadun nykyisiin puihin ja puuriveihin. 
Tällä hetkellä on käynnissä katualueen asemakaavamuutoksen laati-
minen. Osa nykyisistä katupuista pyritään säilyttämään, mutta säilyttä-
misedellytykset varmistuvat vasta tarkemmassa katusuunnitteluvai-
heessa. Toteutus ja sitä kautta puille tehtävät toimenpiteet vaiheistuvat 
pikaraitiotien rakentamisen tahdissa. Tällä hetkellä rakentamisen ar-
vioidaan ajoittuvan kuluvan vuosikymmenen lopulle.
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Puiden kuntoarvioinnit muodostavat Helsingin katu- ja puistopuiden hoidon perus-
tan

Puiden kuntoarvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on kaupunkiympä-
ristön turvallisuuden varmistaminen. Helsingin kaupungilla on maano-
mistajana vastuu omistamiensa alueiden turvallisuudesta: kaupunki 
vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamista vahingoista vahingonkor-
vauslain 2 luvun 1 §:n mukaisesti. Laki koskee myös vaarallisia puita, 
jotka tulee poistaa ennen kuin ne aiheuttavat henkilö- tai omaisuusva-
hinkoja. 

Puiden kuntoarvioinnit mahdollistavat vanhojen puiden turvallista säilyt-
tämistä, sillä juuri säännöllisten kuntoarviointien avulla vanhoja puita 
voidaan kaupunkiympäristössä vaalia mahdollisimman pitkään.  Kun-
toarviointeja tekevät koulutetut arboristit, puunhoitajat. Kaupunkiympä-
ristön toimiala tilaa puiden kuntoarviointeja kaupungin omilta, mutta 
myös ulkopuolisilta arboristeilta. Kuntoarvioinnin perusteella arboristit 
laativat puille hoitosuunnitelman. Toistuvien kuntoarviointitietojen ja 
hoitosuunnitelmien perusteella pitkällekin lahonneita puita voidaan 
säästää hoitotoimenpiteillä, jotka suunnitellaan tapauskohtaisesti puu-
yksilöttäin. Kuntoarviointitietoja hyödynnetään myös katu- ja puisto-
suunnittelun lähtötietoina. Suunnitteluratkaisujen laatimista helpottaa, 
jos puiden kuntotietoja on saatavissa pidemmältä ajalta.

Kuntoarviointi perustuu puun ja sen kasvuympäristön silmävaraiseen 
arviointiin. Tarvittaessa käytetään lahontutkimiseen kehitettyjä erikois-
laitteita, kuten Picus-tomografia ja lahoporaa. Puusta tutkitaan ulkoiset 
riskitekijät, kuten lahottajasienten esiintyminen, halkeamat, onkalot, 
vaaralliset oksat tai muut vioitukset. Lisäksi kiinnitetään huomiota puun 
kasvuympäristöön, erityisesti juuristoalueella tai sen läheisyydessä häi-
riötekijöihin, kuten kaivuihin tai maantäyttöihin. Vanhat puut ovat yleen-
sä jossain määrin lahoja. Pelkkä lahon toteaminen ei aina edellytä 
puun poistamista turvallisuussyistä. Lahon olemassaolo voidaan puus-
ta todeta usein vain tutkimuslaitteiden avulla. Lahon aiheuttaman riskin 
arviointi on myös haastavaa, sillä lahon eteneminen kestää yleensä 
vuosikausia, jopa kymmeniä vuosia. Elävästä puusta on haasteellista 
määrittää, kuinka nopeasti laho etenee kriittiseen pisteeseen, missä 
puusta tulee vaarallinen. Lahon etenemistä seurataan toistuvilla kun-
toarvioinneilla.

Munkkiniemen puistotien lehmusten kuntoa on seurattu pitkään

Helsingin kaupungin kunnossapito on säännöllisesti vuodesta 2000 läh-
tien selvittänyt Munkkiniemen puistotien lehmuskujanteiden puiden tilaa 
niiden heikentyneen kunnon vuoksi. Vuonna 2000 kujanteen puita hoi-
toleikattaessa huomattiin, että niiden joukossa oli paljon huonokuntoisia 
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puita. Vuonna 2003 puut kuntoarvioitiin, jonka seurauksena kujanteesta 
poistettiin vaaralliset puut ja osalle puista tehtiin latvuston pienennys-
leikkaus tuulenkaatojen ehkäisemiseksi. Poistettuja puita oli noin 30.

Puukujanteiden tilan heikentyessä seurantaa on jouduttu tarkenta-
maan. Kaikkien puiden kuntoarviointi toistettiin vuosina 2012 ja 2019. 
Uusien riskihavaintojen seurauksena vaarallisia puita poistettiin vielä 
10 lisää. Latvuston pienennysleikkauksia on myös jouduttu toistamaan, 
viimeisin vuonna 2021. Leikkauksia jatketaan myös syyskesällä 2022. 
Kunnossapito käyttää näihin viime ja tämän vuoden latvuston pienen-
nysleikkauksiin yhteensä 70 000 euroa.

Syy yksittäisten puiden huonosta kunnoista johtuu puurivien historiasta. 
Lehmuskujanteen ensimmäiset puut istutettiin 1920-luvulla, ja istutuk-
sia jatkettiin 1930-luvulla. Lehmuskujanteen puut suunniteltiin Helsingin 
nykykäytäntöön verrattuna varsin poikkeuksellisesti muotoon leikatta-
viksi. Tästä syystä puut on istutettu tiheään istutusvälin ollessa vain 5 
metriä. Lehmuksia hoidettiin tavoitteen mukaisesti leikkaamalla ainakin 
vuoteen 1939 asti, esimerkiksi latvat katkaisemalla. Puiden leikkaami-
nen lopetettiin sodan aikana. Kun leikkaamisesta luovuttiin, puut pääsi-
vät kasvamaan nykyiseen, vapaaseen muotoonsa. Puiden leikkaushis-
toria on vaikuttanut niiden kuntoon. Latvan katkaisukohta näkyy run-
goissa edelleen. Suurin osa puistotien vanhoista lehmuksista on lahon 
etenemisen vuoksi onttoja, sillä varhainen ja voimakas leikkaaminen on 
aiheuttanut puihin leikkaushaavoja, joiden kautta laho on saanut alkun-
sa. 

Myös liikenne on aiheuttanut puiden kunnon heikentymistä. Vielä joita-
kin vuosia sitten reunariveissä olevia puiden välejä käytettiin säännölli-
sesti autojen pysäköintiin. Tämä aiheutti tiivistymistä puiden kasvualus-
taan ja kolhuja niiden tyville. Lisävahinkojen estämiseksi puurivien suo-
jaksi rakennettiin matalat suoja-aidat, jotka estävät autojen pysäköinnin 
puiden väliin.

Munkkiniemen lehmuskujanteita ei enää täydennetä, sillä nykyiset kas-
vuolosuhteet kadulla ovat istutettaville nuorille puille liian vaikeat. Kas-
vutila on täysikasvuisille lehmuksille riittämätön latvuston tilantarpeen ja 
kasvualustan tilavuuden puolesta. Lisäksi kasvualustat ovat tiivistyneet 
ja köyhtyneet, joten ne tulee uudistaa perusteellisesti. Kunnostaminen 
edellyttää kaivamista puiden juuristoalueella, mikä puolestaan vahin-
goittaa olemassa olevien vanhojen puiden juuria entisestään.

Puurivit näyttävät vielä kohtuullisen hyviltä, vaikka alkuperäisestä istu-
tussommitelmasta puuttuu jo noin 40 % puista. Tällä hetkellä puistotiel-
lä on jäljellä 169 puuta. Näistä lähes puolet tarvitsee säännöllistä seu-
rantaa ja leikkauksia. Munkkiniemen puistotie on kunnossapidon kan-
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nalta korkean riskin aluetta jalankulkijoiden ja läpikulkevan raitiotielii-
kenteen intensiivisyyden vuoksi. Puiden säännöllisten kuntoarviointien 
ja niistä seuranneiden toimenpiteiden ansioista vahinkoja ei ole sattu-
nut, ja lehmusriveissä on voitu säilyttää kujannevaikutelman kannalta 
merkittävä määrä puita. Vaaralliset ja leikkausta edellyttävät puut löy-
detään kuitenkin vain puiden kuntoa seuraamalla, eikä kuntotutkimuk-
sista voida luopua, koska niiden avulla löydetään turvallisuussyistä 
poistamista edellyttäviä puita.

Huopalahdentien lehmusrivien toimenpiteet määräytyvät pikaraitiotien rakentamisen 
vaatimusten mukaan

Läntisen bulevardikaupungin Huopalahdentien osuus alkaa Munkki-
niemen aukiolta ja päättyy Vanhaan Viertotiehen. Kaupunkiympäristö-
lautakunnan vuonna 2019 hyväksymässä kaavarungossa bulevardi-
kaupungissa Huopalahdentietä ja Vihdintietä pitkin kulkee pikaraitiotie. 
Huopalahdentien katualueen kaavahankkeessa tutkitaan muun muassa 
pikaraitiotien tilavarauksia, jotka vaikuttavat keskeisesti nykyisten leh-
musrivien säilyttämismahdollisuuksiin. Pikaraitiotien sijainnin lisäksi rai-
tiotien ja puiden yhteensovittamisessa on huomioitava liikenne-, rata- ja 
ratasähköturvallisuus. Nämä kaikki näkökohdat asettavat vaatimuksia 
sille, kuinka lähellä pikaraitiotietä puita voidaan säilyttää tai kuinka lä-
helle niitä voidaan istuttaa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi
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§ 300
Valtuutettu Elina Kauppilan aloite luonnon monimuotoisuuden vai-
kutusten arvioinnista maankäytön hankkeissa

HEL 2022-005980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Elina Kauppila ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ottaa käyttöön järjestelmän luonnon monimuotoi-
suuden vaikutusten arvioimiseksi maankäytön hankkeissa.

Helsingissä maankäytön suunnittelua ohjaa Helsingin yleiskaava 2016. 
Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä on yleispiirteisesti arvotettu 
maankäytön ja kaupunkirakenteen kehityksen suuntaviivat, rakentami-
sen mahdollisuudet, liikennejärjestelmän uudistamisen keskeiset tar-
peet sekä luonto- ja viheralueiden keskeinen verkosto. Yleiskaavan ta-
voitteena on mm., että Helsinki on vihreä ja merellinen kaupunki 2050, 
jonka vahvuuksia ovat kaupunkimetsät ja kulttuuriympäristöt.

Yleiskaavassa on määrätty, että virkistys- ja viheralueilla ja merellisen 
virkistyksen ja matkailun alueilla suunnittelussa tulee turvata kulttuuri-
historiallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa huo-
mioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen 
kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäver-
koston kannalta tärkeät alueet.
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Yleiskaavassa on lisäksi määrätty, että Natura 2000 -verkostoon kuulu-
vat alueet, luonnonsuojelualueet ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmas-
sa 2015–2024 määritellyt suojeltavat alueet on otettava oikeusvaikut-
teisina huomioon Kaupunkiluonto-teemakartalta. Virkistyspalveluja ja 
ekosysteemipalveluja kehitetään. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
alueet ja turvattava arvojen säilyminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavoituksen tulee aina perus-
tua riittäviin selvityksiin ja arviointeihin. Siksi jokaisessa kaavassa ar-
vioidaan myös luontoon kohdistuvat vaikutukset ja tehdään tarvittavat 
luontoselvitykset. Selvitykset ja arvioinnit ovat tyypillisesti asiantuntija-
työtä, jonka tueksi voidaan käyttää erilaisia välineitä tai työkaluja.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä tai kehitteillä useita työka-
luja ja toimintamalleja mm. luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, 
ympäristön tilan seuraamiseksi ja hiilinieluvaikutusten arvioimiseksi.

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA)

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA) 
on työkalu, jolla pystytään arvioimaan ja vertailemaan erilaisten suun-
nitteluratkaisujen hiilipäästöjä sekä valitsemaan hiilipäästöjen kannalta 
parhaat ratkaisut. Työkalun lähtötiedot ja päästöarviot perustuvat jul-
kaistuihin tietolähteisiin. Työkalun avulla pystytään ohjaamaan alueen 
suunnittelua mahdollisimman vähähiiliseen suuntaan kaikilla rakenta-
misen osa-alueilla, joihin asemakaavoituksella pystytään vaikuttamaan.

HAVA-työkalussa on erillinen osio maaperän ja kasvillisuuden hiiliva-
rastojen ja -nielujen laskemiseen. Työkalussa arvioidaan hiilipäästöt 
rakentamisen myötä menetettävän viherrakenteen osalta sekä säily-
vien viheralueiden hiilivarastot ja -nielut, jotka osaltaan pienentävät 
alueen hiilijalanjälkeä. Työkalu laskee sekä kasvillisuuteen että maape-
rään sitoutuvaa hiilinielua 50 vuoden tarkastelujaksolla. On arvioitu, et-
tä kokonaispäästöjen kannalta maaperän ja kasvillisuuden osuus ase-
makaavoissa on n. 0–5 %. Hiilivarastojen merkitys korostuu alueilla, 
joilla rakentaminen edellyttäisi metsän kaatamista. Näin ollen työkalulla 
voidaan ohjata suunnittelua metsien säilyttämiseen ja uusien metsien 
istuttamiseen. Hiilen sitoutumisella on merkitystä pääasiassa vain kaik-
kein metsäisimmillä alueilla.

Kaupunkirakenteen kehittämisen arviointityökalu (KARVI)

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä kaupunkirakenteen kehit-
tämisen arviointityökalu (KARVI). Työkalulla pystytään havainnollista-
maan kaavoituksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ottamalla laajemmin 
huomioon kaupunkirakenteen kehittämisen yleisiä strategisia periaattei-
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ta määrällisten tavoitteiden lisäksi. Karvia on lähdetty kehittämään si-
ten, että sillä voitaisiin seurata ja havainnollistaa myös viheralueiden 
määrällisiä muutoksia sekä luonnon monimuotoisuutta.

Ekologinen kompensaatio ja ekosysteemitilinpito

Maankäytön suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti välttämään merkit-
täviä luontovaikutuksia ja toissijaisesti lieventämään näitä vaikutuksia 
suunnittelun keinoin. Mikäli näillä lieventämishierarkian ensisijaisilla 
keinoilla ei pystytä luontohaittoja välttämään, voidaan luontohaitat 
kompensoida tuottamalla vastaava luontohyvitys jossain toisaalla. Eko-
systeemitilinpito puolestaan on kansallisen tilastoinnin piirissä kehitetty 
menetelmä, jossa seurataan muun tilinpidon tavoin vuosittain organi-
saation vaikutuksen kohteena olevien ekosysteemien laajuutta, laatua 
ja taloudellista arvoa sekä näihin kiinnittyvien ekosysteemipalveluiden 
tarjontaa, käyttöä ja taloudellista arvoa. Näiden molempien työkalujen 
keskeinen osa on tietyn alueen luontoarvojen laskenta.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa 
on yhtenä toimenpiteenä ekologisen tilinpidon ja häviävän luonnon 
kompensoimisen mallin kehittäminen. Helsinki tekee tutkimusyhteistyö-
tä sekä ekologisen kompensaation että ekosysteemitilinpidon tutkijoi-
den kanssa, ja pääsee näissä hankkeissa pilotoimaan luontoarvojen 
laskentamenetelmiä ja -työkaluja vuodenvaihteessa 2022–2023. Varsi-
naisen ekologisen tilinpidon ja häviävän luonnon kompensoimisen mal-
lin on tarkoitus valmistua viimeistään vuonna 2027, jolloin ekologisen 
kompensaation tutkimushanke päättyy.

Helsingin seutu muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jossa eri 
kunnilla ja alueilla on erilainen rooli mm. kestävässä kasvun ohjaami-
sessa. Käynnissä olevan seutuyhteistyön, kuten maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen MAL-prosessin, puitteissa voidaan tehokkaasti edistää 
luonnon kokonaisheikentymättömyyden tavoitteita. 

Pilottien ja tutkimushankkeen tuloksia tuodaan kaupunkiympäristölau-
takunnalle tiedoksi sitä mukaan kun niitä saavutetaan. Ekologisen tilin-
pidon ja häviävän luonnon kompensoimisen malli pyritään mahdolli-
suuksien mukaan ottamaan käyttöön jo ennen hankkeen loppumista 
vuonna 2027. Ellei mallia onnistuta kokonaisuudessaan saamaan val-
miiksi ennen vuotta 2027 arvioidaan sen eri osa-alueiden käyttöönottoa 
nopeammalla aikataululla sitä mukaan kun ne valmistuvat.

Ekosysteemipalveluiden arviointityökalu (alueellinen viherkerroin)

Viherkerroinmenetelmä perustuu ekotehokkaan pinta-alan ja alueen 
kokonaispinta-alan suhteen laskentaan. Ekotehokas pinta-ala muodos-
tuu kasvullisista alueista, joilla kasvillisuus menestyy, ja joilla maaperä 
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on läpäisevä ja jotka tukevat ekosysteemejä tai ekosysteemipalvelui-
den tuotantoa. Helsingissä tonttikohtainen viherkerroinmenetelmä on 
kehitetty ohjaamaan tonttien pihaympäristön vihertehokkuutta. Tontti-
kohtaista viherkerrointa hyödynnetään nykyisin lähtökohtaisesti kaik-
kien uusien tonttien kaavoituksessa sekä uudisrakentamis- että täy-
dennysrakentamiskohteissa koko kaupungin alueella. Asemakaavoissa 
käytetään sitovaa tonttikohtaista viherkerroinmääräystä. Lisätietoa vi-
herkerroinmenetelmän käytöstä Helsingissä on tämän asian oheisma-
teriaalissa.

Viherrakenteen ekosysteemipalveluiden arviointityökalu eli alueellinen 
viherkerroin tähtää tonttikohtaisesta viherkertoimesta poiketen tunnis-
tamaan laajempien alueiden, kuten kaupunginosien viherrakenteiden 
tuottamia ekosysteemipalveluita ja sen käyttö on yleensä luontevinta 
yleiskaavan ja asemakaavan välitason suunnittelussa (osayleiskaavat, 
kaavarungot, suunnitteluperiaatteet). Työkalun perusajatuksena on, et-
tä alueen viher- ja vesialueet tunnistetaan ja niiden tuottamat ekosys-
teemipalvelut arvioidaan. 

Menetelmää on tähän mennessä sovellettu pääasiassa julkisten ulkoti-
lojen tuottamien ekosysteemipalveluiden laskemiseen. Laskennassa 
voidaan huomioida myös yksityiset viheralueet, kuten pihat, mikä on 
usein oleellista ekosysteemipalveluiden tuotannon ja määrän kokonais-
kuvan hahmottamisessa. Menetelmän malli on kehitetty Ruotsissa. 
Suomessa alueellista viherkerrointa on pilotoitu Helsingin Kyläsaaressa 
ja Malmilla, Espoon Matinkylässä ja Turun kaupunginpuutarhan alueel-
la. 

Työkalu yhdistää useiden eri organisaatioyksiköiden toimintaa ja tavoit-
teita, mutta sen kehittäminen ja käyttöönotto vaativat vielä suunnitel-
mallista yhteiskehittämistä sekä menetelmän osalta, että sen oikea-
aikaisen käyttöönoton osalta. Helsinki on valmistellut ja koordinoinut 
useamman kaupungin ja tutkimusyhteisön yhteishanketta viherraken-
teen ekosysteemipalveluiden arviointityökalun kehittämiseksi. Hank-
keen tavoitteena on menetelmän vakioinnin ja automatisoinnin lisäksi 
kansallistaminen ja sopeuttaminen Suomen olosuhteisiin sekä uusien 
tarkastelutasojen mahdollinen määrittäminen. Tärkeänä osatyönä on 
myös suunnitteluprosessin osalta työkalun sijoittaminen ja järjestelmäl-
liseen käyttöön sitouttaminen ja kouluttaminen. Yhteishankkeelle on 
tarkoitus hakea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta syk-
syllä 2022. Rahoituksen varmistuessa hanke voisi käynnistyä keväällä 
2023 ja tulla päätökseensä vuoden 2024 aikana.

Kaupunkirakenteen kehittämisen arviointityökalun, ekologisen kompen-
saation ja ekosysteemitilinpidon sekä ekosysteemipalveluiden arviointi-
työkalun kehittämistyössä luodaan näiden menettelyjen ja työkalujen 
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soveltamiselle selkeät toimintamallit, jotka helpottavat suunnittelua ja 
vaikutusten arviointia yhteensovitettaessa kaupungin strategisia tavoit-
teita toisaalta luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta sekä hiilinol-
lan saavuttamisesta vuoteen 2040 mennessä, ja toisaalta kasvun ja 
asuntotuotannon mahdollistamisesta.

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
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite

Oheismateriaali

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 12.5.2020 viherkerroinmene-
telmän käyttöönottoa koskevasta valtuustoaloitteesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 766

HEL 2022-005980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

25.10.2022 Pöydälle

11.10.2022 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 301
Valtuutettu Aino Tuomisen aloite kävelypainotteisten alueiden pilo-
toinnista koulujen ympäristössä

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Aino Tuomisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Aino Tuominen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää kouluja ympäröiville kaduille liikennerajoi-
tuksia, joilla joko kielletään autoliikenteeltä läpiajo tai rajoitetaan ajono-
peuksia. Liikennerajoituksia ehdotetaan pilotoitavaksi aluksi muutamilla 
tähän soveltuvilla kouluilla. 

Aloitteessa mainittuja kävelyn ja koulumatkojen turvallisuuden tavoittei-
ta sekä esitettyjä toimenpiteitä edistetään kaupunginhallituksen maalis-
kuussa 2022 hyväksymän Helsingin kävelyn edistämisohjelman ja Lii-
kenneturvallisuuden kehittämisohjelman 2022-2026 toimenpiteillä.

Lisäksi Helsingissä on pilotoitu kadun muuttamista pihakaduksi Suuta-
rinkylän peruskoulun ympäristössä osana Partnership for Healthy Cities 
–hanketta. Suutarinkylän peruskoululla toteutetussa hankkeessa tavoit-
teena oli muodostaa toimintamalli, jolla saadaan lisättyä kävellen ja 
pyörällä tehtyjen koulumatkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta 
muokkaamalla koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä. Konkreettisina 
toimenpiteinä Töyrynummentie muutettiin pihakaduksi ja sen varrelle 
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tuotiin istutuksia ja penkkejä. Koulun pihaan tuotiin liikkumiseen ja leik-
keihin kannustavia puisia ”luotoja” ja koululaisten kanssa pihaan toteu-
tettiin katumaalauksia. Lisäksi runkolukittavia pyörätelineitä tuotiin li-
sää. 

Toimintamalli on monistettavissa kaikissa Helsingin kouluissa. Se an-
taa kouluille vapauden soveltaa mallissa esitettyjä toimenpiteitä par-
haaksi katsomallaan tavalla kuitenkin niin, että toimenpiteet tukevat kä-
vellen ja pyörällä tehtyjen koulumatkojen lisäämiseen tähtääviä kau-
pungin tavoitteita. Hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenneja-
kartat/pyoraily/PHC-loppuraportti.pdf.

Toimintamallin jalkauttaminen Helsingin kaikkiin kouluihin vaatii toimia-
lojen välistä yhteistyötä ja resurssien kohdistamista. Toimintamallin 
käyttöönoton edistäminen on sisältynyt myös Helsingin hyvinvointi-
suunnitelman 2022-2025 (HYTE) valmistelutyöhön. Tähän liittyvien 
vastuutahojen ja toimenpiteiden määrittely tarkentuu loppuvuoden 2022 
aikana.

Kävelyn edistämisohjelmassa on määritelty toimenpiteiksi muun muas-
sa kävelyn suunnitteluohjeen laatiminen, jalankulkuverkoston hierar-
kian määrittäminen ja kävely-ympäristön kokeilut. Näissä toimenpiteis-
sä voidaan huomioida koulujen ympäristöt yhtenä lähtötietona ja toi-
mintaympäristönä. 

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026 on 
esitetty toimenpiteenä "Koulujen ja koulureittien liikennejärjestelyjen 
turvallisuustarkastelut", joissa tarkastellaan erityisesti saattoliikennejär-
jestelyjä, koulujen logistiikan järjestelyjä ja koulujen pihojen liikennejär-
jestelyjen kytkeytymistä katuverkkoon sekä rauhoitetaan koulujen lähel-
lä olevien paikalliskatujen liikennemääriä ja ajonopeuksia. Pääverkolla 
tarkastetaan läheisten kadunylitysten turvallisuus. Toimenpiteessä tut-
kitaan alueellisten liikenneturvallisuusselvitysten tarkastelun ulkopuolel-
le jäävien koulureittien turvallisuutta. Toinen asiaan liittyvä toimenpide 
on ”Alueelliset liikenteen rauhoittamissuunnitelmat”, joissa tarkastellaan 
liikenteen rauhoittamista alueittain yksittäisten katujen sijaan. Rauhoit-
tamiskeinot kohdentuvat paikallisverkkoon, ja niihin sisältyvät ajono-
peuksien hidastamistoimenpiteet, läpiajon hillitseminen ja liikennemää-
rien vähentäminen. Lisäksi päivitetään liikenteen rauhoittamisen peri-
aatteet erilaisilla alueilla ja kaduilla. Kolmas asiaan liittyvä toimenpide 
on ”Alueelliset liikenneturvallisuusselvitykset”, joissa koulujen lähiympä-
ristöjen liikenneturvallisuus on yksi tarkasteltava aihekokonaisuus.

Kävelyalueiden lisäämistä ja läpiajoliikenteen rajoittamista tarkastellaan 
kunkin koulun kohdalla erikseen. Mikäli koulu sijaitsee tonttikadun var-
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rella, ovat mahdollisuudet rajoittaa autoliikenteen määrää ja ajono-
peuksia hyvät. Jos taas koulu sijaitsee suoraan vilkkaan pääkadun var-
rella, läpiajoliikennettä ei useinkaan ole tarkoituksenmukaista ohjata 
muulle katuverkolle eikä kävelyalueen lisääminen ole tällöin mahdollis-
ta pääkadulle koulun kohdalle. Tällöin voidaan kuitenkin varmistaa ka-
dunylitysten turvallisuus muilla tavoin ja tarvittaessa esimerkiksi alentaa 
nopeusrajoitusta pistemäisesti. Lisäksi on mahdollista valvoa ajono-
peuksia automaattisella kameravalvonnalla. Saattoliikennettä koulujen 
lähiympäristössä voidaan vähentää infrastruktuuriin liittyvien toimenpi-
teiden lisäksi myös kampanjoinnin ja tiedottamisen keinoin yhteistyössä 
kaupungin toimialojen sekä muiden toimijoiden kuten Liikenneturvan ja 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan lausunnot.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa koulujen lähiympäristön ka-
tualueiden kehittämistä aloitteen mukaisesti toimialojen yhteistyönä. 
Lautakunta korostaa, että toimenpiteiden kustannusvaikutukset tulee 
selvittää kokonaisvaltaisesti. Toimintamallin laajentaminen vaatii myös 
toteutettujen kohteiden seurantaa ja käyttäjien kokemusten kuulemista. 
Lautakunta kannattaa aloitteen mukaisen kokeilun selvittämistä yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kolmella kaupungin sopi-
vimmaksi katsomalla alueella kustannusten selvittämisen jatkotoimen-
piteenä.

Kaupunkiympäristölautakunta kannattaa, että yhteistyössä kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan kanssa valmisteltaisiin kävelyalueita koulujen 
lähiympäristöön, aloittaen kohteista, joissa tähän on parhaat edellytyk-
set.

Aloitteeseen annettu vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Aino Tuomisen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 767

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.09.2022 § 219

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Aino Tuomisen valtuustoaloitteesta käve-
lyalueista koulujen ympärille: 

Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki selvittää kouluja ympä-
röiville kaduille liikennerajoituksia, joilla joko kielletään autoliikenteeltä 
läpiajo tai rajoitetaan nopeuksia. Aloitteen mukaan mainituilla rajoituk-
silla olisi myönteisiä vaikutuksia pyörällä ja kävellen saapuvien oppilai-
den turvallisuuden sekä välituntipihan viihtyisyyden kannalta. Asiaa voi-
taisiin aloitteen mukaan mahdollisesti selvittää pilottikohteiden avulla.

Kaupunginhallitus on huhtikuussa 2018 hyväksynyt periaatteet nopeus-
rajoitusten määrittämiseksi Helsingissä (Kaupunkiympäristön julkaisu: 
Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä). Raportin 
mukaan koulujen läheisillä kaduilla voidaan käyttää muuta katua alhai-
sempaa nopeusrajoitusta, joka on tällöin 30 km/h. Lisäksi lasten turval-
lisuuden huomioimista koulujen läheisyydessä ohjataan liikennemer-
kein Lapsia-varoitusmerkillä. 
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Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelu vastaa katu-
jen suunnittelusta. Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskei-
nen lähtökohta. Vastuu noudatettavien periaatteiden päivittämisestä 
sekä uusista liikenneturvallisuuteen tähtäävistä ohjelmista on kaupun-
kiympäristön toimialalla, jolla on asiantuntemusta arvioida kokonaisval-
taisesti liikennesuunnitteluratkaisuja liikenteen turvallisuuden ja suju-
vuuden kannalta sekä nähdä kehittämistarpeet. Kaupunginhallituksen 
maaliskuussa 2022 hyväksymässä Liikenneturvallisuuden kehittämi-
sohjelmassa vuosille 2022-2026 on esitetty koulujen liikennejärjestely-
jen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä, jotka liittyvät mm. saattolii-
kenteeseen ja lähikatuihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan keskeiset periaatteet koulujen 
fyysisten ympäristöjen suhteen ovat turvallisuus, terveellisyys ja toimi-
vuus. Fyysiset ympäristöt käsittävät sekä itse koulurakennuksen että 
sen lähiympäristön, kuten koulun pihan. Sekä kevyen liikenteen että 
huolto- ja jättöliikenteen turvallisten ratkaisujen sekä viihtyisyyden tulee 
olla olennaisimmat lähtökohdat koulurakennuksen lähiympäristön 
suunnittelussa, mikä koskee sekä olemassa olevia kouluja että uudis-
kohteita. 

Koulutonttien kaavoituksessa ja kouluhankkeiden suunnittelussa kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa alkaen asemakaavoituksesta annettavista lausunnois-
ta varsinaisen rakennuksen ja sen pihan suunnitteluun. Koulu- ja päi-
väkotihankkeissa käyttäjiä osallistetaan pihan ja huoltoyhteyksien 
suunnitteluun. Liikenneturvallisuuden kokonaisuuden keskeinen asian-
tuntemus on kuitenkin kaupunkiympäristön toimialalla. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa, että liikennesuunnittelussa 
oppilaiden turvallinen liikkuminen koulujen lähiympäristössä tulee olla 
keskeinen lähtökohta jatkossakin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan yksiköissä käyttökokemuksen perusteella havaitut liikenneturvalli-
suushaasteet tulee huomioida ja käyttäjiä tulee kuulla koulujen lähia-
lueita suunniteltaessa.

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on kevyen liikenteen olosuh-
teiden parantaminen. Olosuhteiden kehittämistarve nousee esiin myös 
koulujen henkilöstön taholta saadussa palautteessa, jonka mukaan au-
tolla tapahtuva saattoliikenne on usein liikenneturvallisuusriski kevyttä 
liikennettä käyttäville oppilaille. Helsingissä kadun muuttamista pihaka-
duksi koulun yhteydessä on pilotoitu Suutarinkylän peruskoulun kohdal-
la osana Partnership for Healthy Cities –hanketta. Hankkeesta on laa-
dittu loppuraportti ja kaupunkiympäristön toimialan mukaan pilotilla luo-
tu toimintamalli on sovellettavissa myös muihin kouluihin.
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Katutilan hyödyntämistä piha-alueena kasvatuksen ja koulutuksen tilo-
jen yhteydessä on käsitelty aiemmin valtuustoaloitteen lausunnossa 
(kasvatus- ja koulutuslautakunta 3.3.2020, §46). Lausunnossaan kas-
vatus- ja koulutuslautakunta totesi tuolloin, että vastuu tämäntyyppises-
tä selvitystyöstä on kaupunginkanslialla tai kaupunkiympäristön toimia-
lalla, jonka toimintaan katualueiden ja tonttien kehittäminen kuuluu. Pi-
hakatutyyppisten ratkaisujen kustannusten ei tule kohdistua kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalle.

Kävelyalueiden suunnittelulle ja toteuttamiselle koulujen yhteyteen ei 
ole varattu erillistä kustannuspaikkaa talousarvioehdotuksessa.  Lauta-
kunta korostaa, että mahdollisten pihakatuhankkeiden kustannusten 
suuruus tulee selvittää ja sisällyttää ne kaupunkiympäristön toimialan 
katuhankkeiden talousarvioon. 

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan aloitteesta kannatta-
nut (kaupunkiympäristölautakunta 21.6.2022, §396) kävelyalueita kou-
lujen lähiympäristöön siten, että valmistelu ja kohteiden valinta tehdään 
yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Kaupun-
kiympäristölautakunta totesi lausunnossaan, että liikenteen rauhoitta-
miseen liittyvät ratkaisut tarkoittavat yleensä investointitarpeita, jotka 
selviävät tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa koulujen lähiympäristön ka-
tualueiden kehittämistä aloitteen mukaisesti toimialojen yhteistyönä. 
Lautakunta korostaa, että toimenpiteiden kustannusvaikutukset tulee 
selvittää kokonaisvaltaisesti. Toimintamallin laajentaminen vaatii myös 
toteutettujen kohteiden seurantaa ja käyttäjien kokemusten kuulemista. 
Lautakunta kannattaa aloitteen mukaisen kokeilun selvittämistä yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kolmella kaupungin sopi-
vimmaksi katsomalla alueella kustannusten selvittämisen jatkotoimen-
piteenä.

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: 12. kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen: "Lautakunta 
kannattaa aloitteen mukaisen kokeilun selvittämistä yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa kolmella kaupungin sopivimmaksi 
katsomalla alueella kustannusten selvittämisen jatkotoimenpiteenä."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ozan Yanarin ehdotuksen 
yksimielisesti.
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23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.06.2022 § 396

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki osallistui vuosina 2020–2021 Partnership for Healt-
hy Cities -hankkeeseen. Bloomberg Philanthropies -säätiön tukemaan 
Partnership for Healthy Cities -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 
70 kaupunkia ja se toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n 
sekä terveysjärjestö Vital Strategiesin kanssa. Suutarinkylän peruskou-
lu valittiin pilottikouluksi hankkeeseen.

Pilottihankkeessa lapsille annettiin mahdollisuus osallistua kouluympä-
ristön muutoksien suunnitteluun. Suutarinkylän peruskoululla Töyry-
nummentie muutettiin pihakaduksi ja sen varrelle tuotiin istutuksia ja 
penkkejä. Koulun pihaan tuotiin liikkumiseen ja leikkeihin kannustavia 
puisia ”luotoja” ja koululaisten kanssa pihaan toteutettiin katumaalauk-
sia. Lisäksi runkolukittavia pyörätelineitä tuotiin lisää.

Suutarinkylän peruskoululla toteutetussa pilottihankkeessa tavoitteena 
oli muodostaa toimintamalli, jolla saadaan lisättyä kävellen ja pyörällä 
tehtyjen koulumatkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta muokkaamalla 
koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä. Luotu toimintamalli on monistet-
tavissa kaikissa Helsingin kouluissa. Se antaa kouluille vapauden so-
veltaa mallissa esitettyjä toimenpiteitä parhaaksi katsomallaan tavalla, 
kunhan ne tukevat kaupungin tavoitteita lisätä kävellen ja pyörällä teh-
tyjen koulumatkojen määrää. Hankkeen loppuraportti on saatavissa 
osoitteessa: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-
ja-kartat/pyoraily/PHC-loppuraportti.pdf.

Toimintamallin jalkauttaminen Helsingin kaikkiin kouluihin vaatii monen 
kaupungin toimialan välistä yhteistyötä ja resurssien kohdistamista. 
Toimintamallin jalkauttamista ollaan parhaillaan miettimässä Helsingin 
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hyvinvointisuunnitelman (HYTE) päivittämisen yhteydessä. Vastuutaho-
jen ja toimenpiteen määrittely tarkentuu loppuvuoden 2022 aikana.

Muita kävelyn ja koulumatkojen turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä on 
esitetty muun muassa Kävelyn edistämisohjelmassa ja Liikenneturvalli-
suuden kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026. Ohjelmat hyväksyt-
tiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2022. Kävelyn edistämisoh-
jelmassa on määritelty toimenpiteiksi muun muassa kävelyn suunnitte-
luohjeen laatiminen, jalankulkuverkoston hierarkian määrittäminen ja 
kävely-ympäristön kokeilut. Näissä toimenpiteissä voidaan huomioida 
koulujen ympäristöt yhtenä lähtötietona ja toimintaympäristönä.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026 on 
esitetty toimenpiteenä ”Koulujen ja koulureittien liikennejärjestelyjen 
turvallisuustarkastelut”, joissa tarkastellaan erityisesti saattoliikennejär-
jestelyjä, koulujen logistiikan järjestelyjä ja koulujen pihojen liikennejär-
jestelyjen kytkeytymistä katuverkkoon sekä rauhoitetaan koulujen lähel-
lä olevien paikalliskatujen liikennemääriä ja ajonopeuksia. Pääverkolla 
tarkastetaan läheisten kadunylitysten turvallisuus. Toimenpiteessä tut-
kitaan alueellisten liikenneturvallisuusselvitysten tarkastelun ulkopuolel-
le jäävien koulureittien turvallisuutta. Toinen asiaan liittyvä toimenpide 
on ”Alueelliset liikenteen rauhoittamissuunnitelmat”, joissa tarkastellaan 
liikenteen rauhoittamista alueittain yksittäisten katujen sijaan. Rauhoit-
tamiskeinot kohdentuvat paikallisverkkoon, ja niihin sisältyvät ajono-
peuksien hidastamistoimenpiteet, läpiajon hillitseminen ja liikennemää-
rien vähentäminen. Lisäksi päivitetään liikenteen rauhoittamisen peri-
aatteet erilaisilla alueilla ja kaduilla (aiemmat vuodelta 2009). Kolmas 
asiaan liittyvä toimenpide on ”Alueelliset liikenneturvallisuusselvitykset”, 
joissa koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus on yksi tarkastelta-
va aihekokonaisuus.

Yhdessä näillä edellä mainituilla toimenpiteillä huomioidaan ja toteute-
taan aloitteessa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Kävelyalueiden lisää-
minen ja läpiajoliikenteen rajoittaminen pitää tarkastella kunkin koulun 
kohdalla erikseen. Mikäli koulu sijaitsee tonttikadun varrella, ovat mah-
dollisuudet rajoittaa autoliikenteen määrää ja ajonopeuksia hyvät. Jos 
koulu sijaitsee suoraan vilkkaan pääkadun varrella, läpiajoliikennettä ei 
usein ole tarkoituksenmukaista ohjata muulle katuverkolle eikä kävely-
alueen lisääminen ole tällöin mahdollista pääkadulle koulun kohdalle. 
Tällöin voidaan kuitenkin varmistaa kadunylitysten turvallisuus muilla 
tavoin ja esimerkiksi tarvittaessa alentaa nopeusrajoitusta pistemäises-
ti. Lisäksi on mahdollista valvoa ajonopeuksia automaattisella kamera-
valvonnalla. Liikenteen rauhoittamiseen liittyvät ratkaisut tarkoittavat 
yleensä investointitarpeita, jotka selviävät tarkemman suunnittelun yh-
teydessä. Saattoliikennettä koulujen lähiympäristössä voidaan vähen-
tää infrastruktuuriin liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös kampanjoinnil-
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la ja tiedottamalla, joista ovat vastuussa kaupungin eri toimialat yhdes-
sä muiden toimijoiden, kuten Liikenneturvan ja Helsingin liikenneturval-
lisuusyhdistyksen kanssa.

Lautakunta kannatti, että yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kanssa valmisteltaisiin kävelyalueita koulujen lähiympäristöön, 
aloittaen kohteista joissa tähän on parhaat edellytykset

Käsittely

21.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lautakunta kannattaa, että yhteistyössä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa valmisteltaisiin kävelyalueita koulujen lä-
hiympäristöön, aloittaen kohteista joissa tähän on parhaat edellytykset

Kannattaja: Mia Haglund

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

14.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
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§ 302
Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite sote-palvelujen palvelusetelien 
arvon tarkistamisesta

HEL 2022-005977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän keinoja, kuinka 
taataan työssäkäyville vammaisten lasten omaishoitajille myös 
viikonloppuhoito, jotta lepo ja virkistäytyminen aidosti mahdol-
listuisivat. (Hilkka Ahde)

Käsittely

Valtuutettu Hilkka Ahde ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän keinoja, kuinka 
taataan työssäkäyville vammaisten lasten omaishoitajille myös 
viikonloppuhoito, jotta lepo ja virkistäytyminen aidosti mahdol-
listuisivat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebe-
ling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Ti-
mo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
doos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn 
Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, 
Kati Juva, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, 
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Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpi-
nen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makko-
nen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Minna 
Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suoma-
lainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Marko Kettunen, Laura Rissanen, Wille Rydman

Poissa: 2
Otto Meri, Suvi Pulkkinen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottaman toi-
vomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mirita Saxberg ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan sote-palvelujen palvelusetelien arvon tarkistamista siten, että se 
vastaa yleisten kustannusten nousua.  

Kaupunginhallitus toteaa, että palvelusetelien arvoja tulee arvioida ja 
tarkistaa jatkuvasti asiakkaiden palvelujen saannin varmistamiseksi. 
Huomiota tulee kiinnittää kustannusten voimakkaaseen nousuun ja 
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oman tuotannon kustannusten avoimeen ja selkeään vertailtavuuteen 
palvelusetelien hinnoittelussa.      

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 774

HEL 2022-005977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 169

HEL 2022-005977 T 00 00 03
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Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ja 16 muun valtuutetun valtuus-
toaloitteesta koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelien ar-
vojen tarkistamista:

”Aloitteessa todetaan, että jos palvelusetelien arvo on palvelusta asiak-
kaalle aiheutuneisiin kustannuksiin nähden riittämätön, haittaa se yh-
denvertaisuuden toteutumista ja alan yrittäjien toimintamahdollisuuksia. 
Lisäksi aloitteessa esitetään, että Helsingin tulisi tarkistaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palvelusetelien arvoja siten, että ne vastaavat yleis-
ten kustannusten nousua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että yleiseen kaikkien sosiaali ja 
terveyspalvelujen palvelusetelien arvojen tarkistamisen toteuttamiseen 
ei ole tarpeellista ryhtyä, koska nykyiset palvelusetelien arvot vastaavat 
pääosin omasta tuotannosta ja mahdollisesta ostopalvelusta aiheutuvia 
kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo kuitenkin, että palveluseteleiden 
arvoja tulee arvioida jatkuvasti ja arvojen tarkistamisia tuodaan päätök-
sentekoon aina, kun niiden tarkistamiselle on tarve asiakkaiden palve-
lun saannin varmistamiseksi. Tätä on erityisen tärkeää tehdä tilantees-
sa, jossa kustannusten nousu on voimakasta. Erityisesti lautakunta ko-
rostaa tarvetta sille, että oman tuotannon kustannukset ovat avoimet ja 
selkeästi vertailtavissa palveluseteleiden hinnoitteluun.

Palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmän vaihtumisen yhtey-
dessä vuonna 2020 kaikkien käytössä olevien palvelusetelien sääntö-
kirjat ja arvot tarkasteltiin ja niihin tehtiin tarvittavat muutokset. Tämän 
jälkeen palvelusetelin arvojen korotuksia on tuotu palvelukohtaisesti 
lautakunnalle hyväksyttäväksi välittömästi, jos on havaittu, että palvelu-
setelin nykyinen arvo ei todellisuudessa kata palvelun kustannuksia tai 
asiakkaan saama palvelu vaarantuu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuitenkin kehottaa toimialaa tarkasta-
maan niiden palvelusetelien arvot, jotka on hinnoiteltu viimeksi kysei-
sen palvelusetelin käyttöönottovaiheessa, ja tuomaan näiden palvelu-
setelien osalta mahdolliset arvon korotukset lautakunnalle päätettäväk-
si. 

Palvelusetelistä päättäminen Helsingissä

Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kun-
nan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korva-
ta palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta 
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määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan 
vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 4 
§:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjes-
tämisessä se käyttää palveluseteliä.

Hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja terveys-
lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin ar-
von vahvistamisesta.

Palvelusetelin arvon määrittely

Palvelusetelin arvon päättää kunta. Kunta arvioi asiakkaan palveluntar-
peen, myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan hank-
kimat palvelut palvelusetelin arvoon asti. Asiakkaalla on aina oikeus 
kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 
hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin ar-
vo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta ar-
vioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnal-
le vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai 
hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä ar-
vioitu omavastuuosuus.

Palvelusetelien arvon määrittely perustuu aina toimintoperusteiseen 
kustannuslaskentaan, jonka perustana on kunkin palvelun oman tuo-
tannon palveluprosessi. Jokaiselle palveluprosessin kohdalle on lasket-
tu voimavarojen käyttö ja tätä vastaava kustannus. 

Tämän lisäksi palvelusetelin arvon määrittelyssä huomioidaan mahdol-
liset ostopalvelusta aiheutuvat kustannukset. 

Palvelusetelin arvon määrittelyä tehdään lisäksi yhteistyössä palvelun-
tuottajien sekä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Palvelusetelin käyttöönoton yhteydessä tarkastellaan palvelun nykyi-
nen tuotantorakenne sekä palvelusetelin soveltuvuus kyseiseen palve-
luun. Valmistelun yhteydessä arvioidaan lisäksi, mikä on palvelusetelin 
suhde omaan toimintaan ja minkälaista ostovolyymiä on suunniteltu.

Palvelujen järjestämisen palvelusetelien avulla arvioidaan olevan pää-
osin kustannusneutraalia omaan toimintaan verrattuna. Muilta osin pal-
veluseteliä tarjotaan budjetin sisällä oman tuotannon ja ostopalvelun 
vaihtoehtona.
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Mikäli palvelusetelin kustannukset ylittävät reilusti oman tuotannon tai 
ostopalvelusta aiheutuvat tuotannon kustannukset, on toimialla syytä 
arvioida kyseisen palvelun tuottamistapaa uudestaan. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelin käyttö tuottamistapana parantaa sosiaali- ja terveyspal-
velujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kun-
nan ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Palvelusetelien käyttö oman tuotannon ja ostopalvelun tukena lisää 
helsinkiläisten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä va-
linnan mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.”

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Muutetaan lausunnon kolmas kappale 
seuraavaksi: 

”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo kuitenkin, että palveluseteleiden 
arvoja tulee arvioida jatkuvasti ja arvojen tarkistamisia tuodaan päätök-
sentekoon aina, kun niiden tarkistamiselle on tarve asiakkaiden palve-
lun saannin varmistamiseksi. Tätä on erityisen tärkeää tehdä tilantees-
sa, jossa kustannusten nousu on voimakasta. Erityisesti lautakunta ko-
rostaa tarvetta sille, että oman tuotannon kustannukset ovat avoimet ja 
selkeästi vertailtavissa palveluseteleiden hinnoitteluun.”

Kannattaja: jäsen Eva Biaudet

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

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Johanna Kahilakoski, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, puhelin: 310 21831

johanna.kahilakoski(a)hel.fi
Tanja Ehanto, suunnittelija, puhelin: 310 20478
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tanja.ehanto(a)hel.fi
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§ 303
Valtuutettu Sini Korpisen aloite keskenmenon jälkeisestä neuvola-
käynnistä

HEL 2022-004676 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tar-
jota muuta kuin tunnustuksellista keskustelutukea keskenme-
non kokeville lääkärikäynnin yhteydessä.

  

 Keskenmenon yhteydessä lääkärikäynnillä ainoa tarjottava kes-
kustelutuki on sairaalapastorin kanssa keskustelu. Tämän sijas-
ta on tarjottava tunnustuksetonta ammatillista keskustelutu-
kea, jotta tuki vastaa sitä tarvitsevia kaupunkilaisten enemmis-
töä ja vastaa aidosti tarvetta tilanteessa. (Elina Kauppila)

Käsittely

Valtuutettu Elina Kauppila ehdotti valtuutettu Minja Koskelan kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tar-
jota muuta kuin tunnustuksellista keskustelutukea keskenme-
non kokeville lääkärikäynnin yhteydessä.

  

 Keskenmenon yhteydessä lääkärikäynnillä ainoa tarjottava kes-
kustelutuki on sairaalapastorin kanssa keskustelu. Tämän sijas-
ta on tarjottava tunnustuksetonta ammatillista keskustelutu-
kea, jotta tuki vastaa sitä tarvitsevia kaupunkilaisten enemmis-
töä ja vastaa aidosti tarvetta tilanteessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

6 äänestys

Valtuutettu Elina Kauppilan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI
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JAA-ehdotus: Valtuutettu Elina Kauppilan ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hytti-
nen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Ve-
sa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Teija Mak-
konen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Jo-
hanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka 
Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Nina Suomalainen, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 13
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Laura Kor-
pinen, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raati-
kainen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani St-
randén

Poissa: 1
Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Elina Kauppilan ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sini Korpisen aloite

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 150 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/22
23.11.2022

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sini Korpinen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvo-
lakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi.  

Kaupunginhallitus toteaa, että neuvoloilla on ohjeistus keskenmenon 
jälkeiseen hoitoon. Hoidon tarpeen arvioimiseksi on välttämätöntä var-
mistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa asianmukaisesti tie-
don terveydenhuoltohenkilöstön tapaamismahdollisuudesta. Kesken-
menon jälkeen voi ottaa yhteyttä neuvolaan tai omalle terveysasemalle. 
Hoidon tarve arvioidaan ja asiakas voidaan ohjata terveysaseman ter-
veydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan 
vastaanotolle tai mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.         

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

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sini Korpisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 775

HEL 2022-004676 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 173

HEL 2022-004676 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sini Korpisen ja 34 muun valtuutetun keskenmenon jälkeistä neuvola-
käyntiä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungissa toimitaan jatkossa 
siten, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvo-
lakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että neuvoloilla on käytössä oh-
jeistus keskenmenon jälkeiseen hoitoon. Sen mukaisesti neuvolan 
asiakkailla on oikeus tapaamiseen keskenmenon jälkeen. Tapaaminen 
voi olla terveydenhoitajan tapaaminen tai puhelu. Lautakunta pitää vält-
tämättömänä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa tie-
don mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita esimerkiksi ohjata 
tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Keskenmenon jälkeen asiakas voi olla yhteydessä neuvolaan tai omal-
le terveysasemalleen. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella arvioi-
daan, ohjataanko asiakas terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkä-
rin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai mielen-
terveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.

Neuvolassa keskenmenon jälkeisellä tapaamisella neuvolan tervey-
denhoitaja arvioi keskenmenon jälkihoidon tarpeen sekä sen, onko 
asiakas ohjattava lääkärin vastaanotolle. Toistuvissa keskenmenoissa 
terveydenhoitaja ohjaa asiakkaan terveysaseman lääkärille jatkotutki-
muksiin. Neuvolan terveydenhoitajan tapaamisella arvioidaan myös li-
sätuen tarvetta. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan tarjota keskustelutu-
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kea esimerkiksi puhelimitse kerran tai kaksi kertaa tapaamisen jälkeen. 
Usein neuvolan terveydenhoitajan tuki on riittävää. Tarvittaessa tervey-
denhoitaja voi ohjata asiakkaan myös mielenterveys- ja päihdetyön sai-
raanhoitajalle, joka ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopii keskustelu-
käynneistä tai puhelinkeskustelusta asiakkaan kanssa. Mielenterveys- 
ja päihdetyön sairaanhoitajat hoitavat masennus- ja ahdistushäiriöitä 
sekä elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä. Neuvolan terveydenhoitaja voi 
antaa asiakkaalle tietoa myös vertaistuen pariin hakeutumisesta.

Keskenmenon merkityksestä ja sen vaikutuksista mielialaan voidaan 
keskustella asiakkaan kanssa neuvolassa myös seuraavan raskauden 
yhteydessä. Neuvolan ensikäynnille voidaan tällöin tarjota pidempää 
vastaanottoaikaa. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata neuvolan psyko-
logille. Neuvolan psykologi ei kuitenkaan vastaa kriisiluontoiseen avun 
tarpeeseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Keskenmenon kokeneilla on tärkeää olla mahdollisuus tunteista puhu-
miseen ja surun läpikäymiseen. Ammattilaisen kanssa käyty keskustelu 
voi helpottaa menetyksestä toipumista ja auttaa käsittelemään tunteita 
myös mahdolliseen uuteen raskauteen liittyen.”

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon toisen kappaleen 
loppuun seuraava:

”Lautakunta pitää välttämättömänä varmistaa, että jokainen keskenme-
non kokenut saa tiedon mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita 
esimerkiksi ohjata tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

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

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
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Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen(a)hel.fi
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§ 304
Valtuutettu Minja Koskelan aloite vammaisten henkilöiden henkilö-
kohtaisen avun saamisesta

HEL 2022-005978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite_
2 Vammaisneuvoston lausunto 14.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Minja Koskela ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki teettää henkilökohtaisen avun myöntämisestä sel-
vityksen vuosilta 2019-2022 miten suuri osa kaupungille osoitetuista 
henkilökohtaisen avun hakemuksista hyväksytään ja miten usein ne 
hakemukset, joita ei hyväksytä, evätään voimavararajauksen perusteel-
la.    

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilökohtaisen avun myöntämisen 
myönteisten, osittain myönteisten ja kielteisten päätösten määrät on 
selvitetty. Sosiaali- ja terveyslautakunnan suosituksen johdosta selvi-
tystä tullaan kehittämään kuluvan valtuustokauden aikana siten, että 
jatkossa tilastoidaan voimavararajauksen käyttö hylkäävien päätösten 
perusteena.  

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja vammaisneuvoston 
lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen. 
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua (voimassa aloitteissa, jotka on jätetty 
viimeistään 30.4.2022). 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite_
2 Vammaisneuvoston lausunto 14.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 798

HEL 2022-005978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavaan kohtaan:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan suosituksen johdosta selvitystä on tar-
koitus kehittää kuluvan valtuustokauden aikana siten, että jatkossa ti-
lastoidaan voimavararajauksen käyttö hylkäävien päätösten perustee-
na.”

Seuraava muutos:

”On tarkoitus kehittää” —> ”tullaan kehittämään”

Kannattaja: Daniel Sazonov
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 192

HEL 2022-005978 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Minja Koskelan ja 15 muun valtuutetun vammaisten henkilöiden henki-
lökohtaisen avun saamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki teettää henkilökohtaisen 
avun myöntämisestä selvityksen vuosilta 2019–2022, jossa selviää, 
kuinka suuri osa kaupungille osoitetuista henkilökohtaisen avun hake-
muksista hyväksytään ja kuinka usein ne hakemukset, joita ei hyväksy-
tä, evätään voimavararajauksen perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että henkilökohtaisen avun myön-
teiset, osittain myönteiset ja kielteiset päätökset on selvitetty. Käytössä 
olevien resurssien puitteissa tietoa ei kuitenkaan voida tuottaa siitä, 
kuinka usein hakemuksen hylkäämisen taustalla on voimavararajaus.

Henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vam-
mansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriu-
tuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluun oikeutetulla 
vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus vamman tai pit-
käaikaissairauden vuoksi välttämättömään henkilökohtaiseen apuun. 
Henkilökohtaista apua voidaan myöntää myös osittain, esimerkiksi tu-
kemaan kodin ulkopuolista asiointia. 

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ei myönnetä vai-
keavammaisille henkilöille, joiden riittävää huolenpitoa ei voida turvata 
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avohuollon tukitoimin. Mikäli avun tarve painottuu selkeästi huolenpi-
toon, hoivaan, valvontaan tai työntekijälähtöiseen hoitoon, ei vammais-
palvelulain mukaista henkilökohtaista apua pääsääntöisesti myönnetä. 
Tällöin kyseeseen tulee ensisijaisesti omaishoidon tuki, kehitysvamma-
lain mukainen erityishuolto, tukihenkilötoiminta ja/tai muut sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 

Henkilökohtaisen avun käyttö edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä 
sekä kykyä tehdä päätöksiä, jotka liittyvät hänen elämäänsä, että kykyä 
ohjata tilanteita ja toimintaa, joissa avustaja työskentelee. Kun henkilö-
kohtaista apua hakevat henkilöt, joilla on muu kuin fyysiseen toiminta-
kykyyn liittyvä vamma (esimerkiksi kehitysvammaiset, aivovammaiset 
tai autisminkirjon henkilöt), on keskeistä henkilön oman tahdon selvit-
täminen. Oman tahdon selvittämisessä huomioidaan se, että henkilön 
voi olla vaikeaa ilmaista omaa avun tarvettaan ja henkilö voi käyttää 
korvaavia kommunikaatiokeinoja.

Henkilökohtaisen avun päätökset

Henkilökohtaisen avun päätöksiä on vuodesta 2019 vuoden 2022 tou-
kokuuhun tehty vuosittain seuraavasti:

• 2019: Myönteisiä päätöksiä 1631 (73,3 % päätöksistä), osittain myön-
teisiä päätöksiä 296 (13,3 % päätöksistä) ja kielteisiä päätöksiä 297 
(13,4 % päätöksistä). 
• 2020: Myönteisiä päätöksiä 1444 (74,4 % päätöksistä), osittain myön-
teisiä päätöksiä 232 (11,9 % päätöksistä) ja kielteisiä päätöksiä 266 
(13,7 % päätöksistä). 
• 2021: Myönteisiä päätöksiä 1150 (77,0 % päätöksistä), osittain myön-
teisiä päätöksiä 168 (11,3 % päätöksistä) ja kielteisiä päätöksiä 175 
(11,7 % päätöksistä). 
• 2022 tammi-toukokuu: Myönteisiä päätöksiä 406 (72,5 % päätöksis-
tä), osittain myönteisiä päätöksiä 76 (13,6 % päätöksistä) ja kielteisiä 
päätöksiä 78 (13,9 % päätöksistä). 

Läheskään kaikki päätökset eivät koske voimavararajauksesta tai muis-
ta syistä riippuvaa perustavaa oikeutta henkilökohtaiseen apuun. Joil-
lekin asiakkaille tehdään vuosien aikana useita erilaisia lisäpäätöksiä, 
jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Niissä on kyse esimerkiksi 
haetuista lisätunneista, eikä siitä että oikeus henkilökohtaiseen apuun 
hylättäisiin tai myönnettäisiin.    

Olemassa olevilla resursseilla ei ole mahdollista selvittää, miten moni 
hakemuksista on hylätty voimavararajauksen perusteella. Selvitys edel-
lyttäisi yksittäisten päätösten manuaalista läpikäyntiä. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta suosittaa selvityksen toteuttamista kuluvan valtuusto-
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kauden aikana siten, että jatkossa voimavararajauksen käyttö hylkää-
vien päätösten perusteena tilastoidaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että henkilöille pyritään löytä-
mään heidän tarpeitaan vastaavat palvelut. Tarvittavat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut pyritään turvaamaan myös heille, joiden kohdal-
la edellytykset henkilökohtaisen avun saamiseksi eivät täyty.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön suoriu-
tumisen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtaisen avun 
turvin varmistetaan, että vaikeavammainen henkilö voi tämän lisäksi 
esimerkiksi opiskella ja harrastaa.”

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Samuel Adouchief: Lisätään Henkilökohtaisen avun päätökset -
otsikon toiseksi viimeisen kappaleen loppuun seuraava:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittaa selvityksen toteuttamista kulu-
van valtuustokauden aikana siten, että jatkossa voimavararajauksen 
käyttö hylkäävien päätösten perusteena tilastoidaan."

Kannattaja: puheenjohtaja Daniel Sazonov

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
jäsen Samuel Adouchiefin vastaehdotuksen.

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

30.08.2022 Pöydälle

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Jarmo Salminen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44305

jarmo.salminen(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
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jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 305
Valtuutettu Teija Makkosen aloite Urhean yläkoulutoiminnan laajen-
tamisesta

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Teija Makkonen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaikki Helsingin yläkoulut liitetään mukaan Urhean yläkoulu-
toimintaan liikuntalähikouluksi.

Tällä hetkellä Urhean verkostoon kuuluu yhdeksän kaupungin perus-
koulua ja seitsemän sopimuskoulua, joista osa tarjoaa urheilu- tai lii-
kuntapainotteista opetusta ja osa toimii liikuntalähikouluina. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalla pyritään lukuvuoden 2022–2023 aikana 
selvittämään mahdollisuuksia lisätä Urhean toimintaa kaupungin kou-
luissa, jotta verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja 
tasavertaisemmin tarjolla kaupungin eri alueilla. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikuntapalvelut tukee osaltaan toiminnan mahdollistamis-
ta yhä kattavammin.

Kaupunginhallitus ei kuitenkaan kannata kaikkien koulujen lisäämistä 
Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi, koska nuorten säännöl-
listä liikkumista edistetään kaikissa kaupungin yläkouluissa kokonais-
valtaisesti ja monin eri keinoin.
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Kaupunkistrategian mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskas-
vatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikkumista edistetään myös kau-
pungin hyvinvointisuunnitelmassa, perusopetuksen toimintaa ohjaavis-
sa opetussuunnitelmissa sekä koulujen toimintasuunnitelmissa. Kaikki 
kaupungin peruskoulut ovat mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -
ohjelmassa, jonka tavoitteena on oppilaiden osallistaminen, liikkumisen 
lisääminen, istumisen vähentäminen sekä liikunnallista harrastustoimin-
taa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen.

Urhean yläkoulutoiminta sisältää kouluviikon yhteydessä toteutettavat 
Urhea-treenit sekä Kasva urheilijaksi -oppisisällöt osana koulun muuta 
opetusta. Urhean yläkoulutoiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 1 
000 helsinkiläistä nuorta, mutta yläkouluverkosto ei ole vielä alueelli-
sesti kattava.

Yläkoulutoiminnan mallissa on kolme osaa. Ensinnäkin urheilusta in-
nostuneille nuorille tarjotaan juuri heille suunnattua liikuntaa ja liikunta-
kasvatusta koulupäivän aikana. Toiseksi nuorille on tarjolla tavoitteellis-
ta laji- ja fysiikkaharjoittelua koulupäivän yhteydessä seurojen kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä. Kolmanneksi pyritään rakentamaan toimivaa 
koulu−koti−seura-yhteistyötä, jonka avulla turvataan nuorten tasapai-
noinen arki. Malli perustuu Olympiakomitean tuottamiin oppimateriaa-
leihin, yhtenäisiin harjoitusaikoihin ja Urhean linjaamaan fysiikkaharjoi-
tusten sisältöön.

Urhea-treenit ovat avoimia ja maksuttomia kaikille helsinkiläisille ylä-
kouluikäisille nuorille, jotka ovat innostuneita tavoitteellisesta urheilusta. 
Urhea-treeneissä nuoret pääsevät osallistumaan monipuolisiin fysiikka- 
ja lajiharjoituksiin missä tahansa koulussa riippumatta siitä, mitä koulua 
nuori itse käy. Tällä hetkellä suurin osa Urhea-treeneistä toteutetaan 
aamuisin, mutta kaupungin tavoitteena on, että jatkossa treenejä olisi 
nykyistä enemmän myös iltapäivisin, jotta niiden saavutettavuus para-
nee urheilusta innostuneiden nuorten keskuudessa. 

Kaupunki tukee Urhea-treenien tuottamista taloudellisesti, ja järjestää 
myös itse monenlaista yläkouluikäisille suunnattua maksutonta liikun-
taa. Kuluvan lukuvuoden aikana laajennetaan erillisellä koronapalau-
tumisrahoituksella järjestettävää KouluPT-toimintaa, jossa nuoria tue-
taan liikunnallisen elämäntavan pariin liikuntaneuvonnan avulla. Kaikki 
kaupungin peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mallissa, 
joka tarjoaa maksuttomia ja kaikille avoimia liikuntaharrastuksia koulu-
päivien yhteydessä. Lisäksi kaupunki tarjoaa 7–12-vuotiaille suunnat-
tua EasySportia ja 13–17-vuotiaille suunnattua FunAction-toimintaa 
maksutta. EasySport-, FunAction- ja Harrastamisen Suomen mallin 
puitteissa liikuntaa on tarjolla lähes 300 tuntia viikossa kattavasti eri 
puolilla kaupunkia.
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Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 770

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 169

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata kaikkien koulujen lisää-
mistä Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi, mutta tukee osal-
taan toiminnan mahdollistamista jatkossa yhä kattavammin kaupungin 
eri alueilla.

Aloitteessa esitetään, että kaikki Helsingin yläkoulut tulisi liittää mukaan 
Urheiluakatemian yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluiksi, jotta jokaisel-
la nuorella olisi mahdollisuus osallistua Urheiluakatemian verkostotoi-
mintaan omassa lähikoulussaan. Tällä hetkellä Urheiluakatemian ver-
kostoon Helsingissä kuuluu yhdeksän Helsingin kaupungin peruskou-
lua ja seitsemän sopimuskoulua, joista osa tarjoaa urheilu- tai liikunta-
painotteista opetusta, ja osa toimii liikuntalähikouluina. Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla pyritään lukuvuoden 2022–2023 aikana selvit-
tämään mahdollisuuksia lisätä Urheiluakatemian toimintaa Helsingin 
kaupungin kouluissa, jotta verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi 
laajemmin ja tasavertaisemmin tarjolla kaupungin eri alueilla.

Urheiluakatemian järjestämä yläkoulutoiminta sisältää kouluviikon yh-
teydessä toteutettavat Urhea-treenit sekä Kasva Urheilijaksi -
oppisisällöt osana koulun muuta opetusta. Helsingin osalta Urhean ylä-
koulutoiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 1  000 nuorta. Toiminta-
konsepti on Helsingin kanssa saman tyyppinen myös Vantaalla, Es-
poossa, Keravalla, Tuusulassa ja Kirkkonummella. Koko pääkaupunki-
seudulla toimintaan osallistuu yhteensä noin 3 000 nuorta noin 55 kou-
lussa. Helsingin yläkouluverkosto ei ole vielä alueellisesti kattava.

Yläkoulukonseptin ydin on kolmijakoinen. Ensinnäkin urheilusta innos-
tuneille nuorille tarjotaan juuri heille suunnattua liikuntaa ja liikuntakas-
vatusta koulupäivän aikana. Toiseksi nuorille on tarjolla tavoitteellista 
laji- ja fysiikkaharjoittelua koulupäivän yhteydessä seurojen kanssa teh-
tävällä yhteistyöllä. Kolmanneksi pyritään rakentamaan toimivaa koulu-
koti-seura -yhteistyötä, jonka avulla on tavoitteena turvata nuorten ta-
sapainoinen ja hyvä arki. Konsepti perustuu Olympiakomitean tuotta-
miin Kasva Urheilijaksi -oppimateriaaleihin, yhtenäisiin harjoitusaikoihin 
(tiistaisin klo 8-9.30 ja keskiviikkoisin klo 15-16.30) ja Urhean linjaa-
maan sisältöön Urhea-treenien monipuolisissa fysiikkaharjoituksissa.

Urhea-treenit ovat avointa ja maksutonta urheiluharrastustoimintaa kai-
kille helsinkiläisille yläkouluikäisille nuorille, jotka ovat innostuneita ta-
voitteellisesta urheilusta. Urhea-treeneissä nuoret pääsevät osallistu-
maan monipuolisiin fysiikka- ja lajiharjoituksiin missä tahansa koulussa 
riippumatta siitä, mitä koulua kukin nuori itse käy. Helsingin kaupungin 
liikuntapalvelut ja perusopetus tukevat taloudellisesti Urhea-treenien 
tuottamista. Tällä hetkellä suurin osa Urhea-treeneistä toteutetaan aa-
muisin, mutta kaupungin tavoitteena on, että jatkossa Urhea-treenejä 
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tuotettaisiin nykyistä enemmän iltapäivisin, jotta niiden saavutettavuus 
paranisi urheilusta innostuneiden nuorten keskuudessa.

Urhea-treenien ohella lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liik-
kumista pyritään edistämään monin muinkin tavoin kaikissa kaupungin 
yläkouluissa. Liikkumisen edistäminen on kirjattu Helsingin kaupunkist-
rategiaan 2021–25 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293), jonka mu-
kaan liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiske-
lupäivään. Liikkumista edistetään myös osana kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmaa (2022– 25), jossa liikkumisen lisäksi yhtenä painopistea-
lueena on terveelliset elintavat. Toteutettuja toimenpiteitä arvioidaan ja 
kehitetään tarkoituksenmukaisten mittareiden ja tutkimusten avulla.

Liikkumistaitojen edistäminen on kirjattu myös perusopetuksen toimin-
taa ohjaaviin perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin. Liikku-
mistaitoja ja fyysistä aktiivisuutta lisäämällä tuetaan lasten ja nuorten 
opiskelukykyä ja vähennetään istumisesta koituvia haittoja. Liikkuminen 
on kirjattu myös lukuvuosien 2021–22 ja 2022–23 koulujen toiminta-
suunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Helsingin kaikki peruso-
petuksen koulut ovat rekisteröityneet myös valtakunnalliseen Liikkuva 
koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppilaiden osallistaminen, liik-
kumisen lisääminen, istumisen vähentäminen sekä liikunnallista harras-
tustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen.

Lukuvuonna 2022–23 yläkouluikäisille nuorille tarjotaan edelleen myös 
KouluPT-toimintaa, jossa nuoria tuetaan liikunnallisen elämäntavan pii-
riin liikuntaneuvonnan avulla. KouluPT-toimintaan ohjautuminen tapah-
tuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuollon tai nuoren van-
hempien toiveesta. Esimerkiksi Move!-mittausten antama informaatio 
voi toimia herätteenä KouluPT-toimintaan ohjaamisessa. KouluPT-
toimintaa toteutetaan erillisellä koronapalautumisrahoituksella. Lisäksi 
kaikki peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mallissa, joka 
tarjoaa maksuttomia ja kaikille avoimia liikuntaharrastuksia koulupäi-
vien yhteydessä samaan tapaan, kuin kaupungin omat toimintamallit 
EasySport ja FunAction ovat tarjonneet jo vuodesta 2010 alkaen. Ea-
sySport-, FunAction- ja Harrastamisen mallin liikunnallisia tunteja on 
tarjolla yhteensä jopa lähes 300 tuntia viikoittain kattavasti eri puolilla 
kaupunkia.

Käsittely

04.10.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 
Poistetaan neljännestä kappaleesta: "ja yhteensä 15 koulua".
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen.

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Lisätään kappaleen 4) loppuun.

Helsingin yläkouluverkosto ei ole vielä alueellisesti kattava.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

13.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.09.2022 § 218

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen valtuustoaloitteesta Helsin-
gin kaupungin kaikkien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean ylä-
koulutoiminnan liikuntalähikouluiksi:

Aloitteessa esitetään, että kaikki Helsingin yläkoulut tulisi liittää mukaan 
Urheiluakatemian yläkoulutoimintaan lähiliikuntakouluiksi, jotta jokaisel-
la nuorella olisi mahdollisuus osallistua Urheiluakatemian verkostotoi-
mintaan omassa lähikoulussaan.

Tällä hetkellä Urheiluakatemian verkostoon Helsingissä kuuluu yhdek-
sän Helsingin kaupungin peruskoulua ja seitsemän sopimuskoulua, 
joista osa tarjoaa urheilu- tai liikuntapainotteista opetusta ja osa toimii 
lähiliikuntakouluina. Urheiluakatemian järjestämät Urheatreenit ovat 
avoimia ja maksuttomia kaikille helsinkiläisille yläkouluikäisille nuorille. 
Urheatreeneissä pääsee osallistumaan monipuolisiin fysiikka- ja lajihar-
joituksiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta liikkumisen li-
sääminen kaikissa ikäryhmissä on erittäin tärkeää. Tätä edistetään 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehittämällä toimintaympäristöjä 
ja -kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksis-
sa. Toimilla pyritään vaikuttamaan myös perheiden liikkumiseen sekä 
terveellisten elämäntapojen edistämineen.

Lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liikkumista pyritään edis-
tämään monipuolisesti koko kaupungissa. Liikkumisen edistäminen on 
kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan 2021 - 2025 (kaupunginvaltuusto 
13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen var-
haiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikkumista edistetään myös 
osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa (2022 - 2025), jossa liikku-
misen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Toteu-
tettuja toimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään tarkoituksenmukaisten 
mittareiden ja tutkimusten avulla.

Liikkumistaitojen edistäminen on kirjattu myös perusopetuksen toimin-
taa ohjaaviin perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin. Liikku-
mistaitoja ja fyysistä aktiivisuutta lisäämällä tuetaan lasten ja nuorten 
opiskelukykyä ja vähennetään istumisesta koituvia haittoja.

Helsingin kaupungissa kaikki perusopetuksen koulut ovat rekisteröity-
neet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on 
oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen, istumisen vähentä-
minen sekä liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuu-
den lisääminen. Helsingin kaikki peruskoulut ovat mukana myös Har-
rastamisen Suomen mallin mukaisessa toiminnassa, joka tarjoaa useita 
liikunnallisia harrastuslajeja.

Liikkuminen on kirjattu myös lukuvuonna 2021–2022 ja 2022–2023 
koulujen toimintasuunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Vuo-
desta 2020 alkaen Helsingin kaupunki on tarjonnut 7–12-vuotiaille 
suunnattua EasySportia ja 13–17-vuotiaille suunnattua FunAction-
toimintaa maksutta. Lisäksi on lisätty EasySportin soveltavan liikunnan 
toimintaa.

Helsingin kaupunki laajentaa erillisellä koronapalautumisrahoituksella 
7.–9.-luokkalaisille suunnattua KouluPT-toimintaa lukuvuonna 2022–
2023. KouluPT-toiminnassa tarjotaan yläkouluikäisille tukea liikunnalli-
seen elämäntapaan liikuntaneuvonnan muodossa. KouluPT-toimintaan 
ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuol-
lon tai nuoren vanhempien toiveesta. Esimerkiksi Move!-mittausten an-
tama informaatio voi toimia herätteenä KouluPT-toimintaan ohjaami-
sessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee lasten ja nuorten liikkumisen 
tärkeänä asiana ja Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja 
nuorten liikkumista muun muassa edellä esitetyin keinoin. Kasvatus- ja 
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koulutuslautakunta ei kannata kaikkien yläkoulujen liittämisestä mu-
kaan Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi. Toimialalla pyri-
tään kuitenkin lukuvuoden 2022–2023 aikana selvittämään mahdolli-
suuksia lisätä Urheiluakatemian toimintaa Helsingin kaupungin kouluis-
sa, jotta verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja tasa-
vertaisemmin tarjolla kaupungin eri alueilla.

Käsittely

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Muutetaan kappaleen 10 virke ”Toimialalla pyritään kuiten-
kin lukuvuoden 2022–2023 aikana selvittämään mahdollisuuksia lisätä 
Urheiluakatemian toimintaa Helsingin kaupungin kouluissa, jotta ver-
kostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja tasavertaisemmin 
tarjolla kaupungin eri alueilla” muotoon ”Toimialalla selvitetään luku-
vuoden 2022–2023 aikana mahdollisuuksia lisätä Urheiluakatemian 
toimintaa Helsingin kaupungin kouluissa, jotta verkostotoimintaan osal-
listuvia kouluja olisi laajemmin ja tasavertaisemmin tarjolla kaupungin 
eri alueilla”.

Pia Kopran vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa(a)hel.fi
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§ 306
Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuk-
sen uimahalliin

HEL 2022-008455 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mahad Ahmed ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan naisille omaa uimavuoroa Itäkeskuksen uimahalliin. 

Kaupunginhallitus ei kannata vain naisille tarkoitetun uintivuoron va-
raamista Itäkeskuksen uimahallista, vaan kehottaa liikuntapalveluja ar-
vioimaan, voisiko naisten vuoroja Jakomäen uimahallissa lisätä.

Itäkeskuksen uimahalli on yksi kaupungin suurimmista ja sijaitsee erin-
omaisten liikenneyhteyksien varrella. Siellä käy vuosittain noin 340 000 
asiakasta, mikä tarkoittaa keskimäärin lähes tuhatta ihmistä päivässä. 
Uimisen lisäksi hallissa pelataan uppo- ja vesipalloa, kanoottipooloa, 
harrastetaan vesijumppaa ja järjestetään koululaisten uinninopetusta. 
Uimahallin vaikutusalue kattaa suuren osan Itä-Helsinkiä, jossa väes-
tömäärän ennustetaan kasvavan tulevina vuosina.

Kaupungin liikuntapalvelut on tarjonnut naisille erillisiä uintivuoroja Ja-
komäen uimahallissa vuodesta 2002 lähtien. Erikseen naisille ja miehil-
le varattuja vuoroja on myös Yrjönkadun uimahallissa. 
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Jakomäen uimahallin naisten vuoroa on perusteltu monikulttuuristen 
syiden, kotoutumisen, yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja lii-
kunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmista. Sen avul-
la on ensisijaisesti pyritty opettamaan uimataitoa niille tytöille ja naisille, 
jotka eivät ole voineet osallistua tavanomaiseen uimaopetukseen. Vuo-
rot ovat hyvin suosittuja ja niille on ajoittain jonoa.

Jakomäen uimahalli on pieni, eikä se sijaintinsa vuoksi tavoita kävijöitä 
yhtä laajalta alueelta kuin Itäkeskuksen uimahalli. Itäkeskuksen kaltai-
sen ison uimahallin varaaminen rajattuun käyttöön ei ole perusteltua. 
Kaupungin uimahalliverkosto on lähivuosina kaventumassa ainakin 
hetkellisesti Itäkeskuksen ja Yrjönkadun uimahallien peruskorjausten 
sekä Siltamäen uimahallin purkamisen myötä. Ennen korjaustöiden ja 
Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallin valmistumista varattavissa olevien 
uintivuorojen ja ratojen määrä tulee vähentymään, mikä edellyttää eri 
käyttäjäryhmiltä toimimista nykyistä pienemmän allastilan kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalauta on hyväksynyt liikuntapalveluille palvelust-
rategian, jonka mukaan sen päätehtävänä on omaehtoisen liikunnan li-
sääminen ja organisoidun liikunnan suosion kasvattaminen. Näiden ta-
voitteiden edistäminen edellyttää laajojen ja avoimien käyttömahdolli-
suuksien tarjoamista liikuntapaikoilla, jotta liikkuminen voidaan turvata 
mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginval-
tuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa 
vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan 
kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 771

HEL 2022-008455 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 180

HEL 2022-008455 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia so-
veltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikunta-
palvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jako-
mäen hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.

Vartiokylän kaupunginosassa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella si-
jaitseva Itäkeskuksen uimahalli on yksi Helsingin suurimmista. Hallin 
huoneistoala noin 8855 neliömetriä ja uimapinta-alaa Itäkeskuksesta 
löytyy noin 1281 neliömetriä. Kiinteistöstä löytyy kolme erillisistä uima-
allasta, poreallas, kylmävesiallas, vesiliukumäki, kuusi saunaa ja kunto- 
sekä liikuntasaleja. Altaiden puolella pelataan uimisen ohella muun 
muassa uppo- ja vesipalloa, kanoottipooloa, harrastetaan vesijumppaa 
sekä järjestetään koululaisten uinninopetusta. 

Hallin hyvästä sijainnista sekä monipuolisista käyttömahdollisuuksista 
johtuen Itäkeskuksen uimahallissa vierailee vuosittain noin 340 000 
asiakasta, eli lähes 1000 ihmistä päivässä. Hallin käyttäjäryhmät ovat 
luonteeltaan varsin heterogeenisiä. 

Itäkeskuksen uimahallin vaikutusalue kattaa merkittävän osan Itä-
Helsinkiä, jonka väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi 
vuoteen 2030 mennessä. Tältä pohjalta on odotettavissa, että uimahal-
lin kävijämäärät kasvavat entisestään lähitulevaisuudessa. 
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Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavi-
rasto) on tarjonnut naisille vuodesta 2002 lähtien erillisiä uintivuoroja 
Jakomäen uimahallissa. Kyseinen halli on katsottu sopivimmaksi pai-
kaksi tarjota kuvatun kaltainen positiivisen diskriminaation palvelu, sillä 
Jakomäessä asiaan liittyvät asiakasturvallisuushaasteet ovat kiinteistön 
pienen koon vuoksi hallittavissa. 

Liikuntapalvelukokonaisuus järjestää naisten ohella erillisiä uintiaikoja 
myös miehille Yrjönkadun uimahallissa.

Helsingissä on yhteensä 14 uimahallia. Kaupungin liikuntapalvelukoko-
naisuus hallinnoi näistä neljää (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjön-
katu), joiden lisäksi Helsingissä on yhdeksän yhtiöpohjaista uimahallia 
(Haaga, Kallio, Kontula, Lauttasaari, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, 
Töölö ja Vuosaari), joiden toimintaa kaupunki avustaa. Kesällä useim-
mat uimahallit sulkevat ovensa ja vastaavasti Uimastadionin ja Kumpu-
lan maauimalat avautuvat.

Lähivuosina Helsingin uimalaverkosto on kaventumassa Itäkeskuksen 
ja Yrjönkadun uimahallien peruskorjausten sekä Siltamäen uimahallin 
purkamisen myötä. Ennen korjaustöiden ja Jätkäsaaren Bunkkerin ui-
mahallin valmistumista uintimahdollisuuksien osalta Helsingissä on 
jaettavissa niukkuutta, mikä edellyttää eri käyttäjäryhmiltä kasvamassa 
määrin toimimista nykyistä pienemmän allastilan kanssa.  Esimerkiksi 
varattavissa olevien uintivuorojen ja ratojen määrä tulevat vähenty-
mään.

Edellä mainituista syistä johtuen Itäkeskuksen kaltaisen ison uimahallin 
varaaminen tietyn väestöryhmän yksityiskäyttöön ei ole perusteltua. Li-
säksi hallin asiakaskunnan rajaaminen olisi ristiriidassa kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 14.12.2021 hyväksytyn liikuntapalvelukokonai-
suuden palvelustrategian kanssa. Asiakirjan mukaan palvelukokonai-
suuden päätehtäviin kuuluu omaehtoisen liikunnan lisääntyminen Hel-
singissä ja organisoidun liikunnan sekä urheilun suosion kasvattami-
nen. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää mahdollisimman laajo-
jen ja avoimien käyttömahdollisuuksien tarjoamista liikuntapaikoilla. Tä-
tä kautta tarjotaan liikkumismahdollisuuksia lukumäärällisesti mahdolli-
simman suurelle ihmisjoukolle.

Jakomäessä järjestettävää naisten uintivuoroa on aiemmin perusteltu 
monikulttuuristen syiden, yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, 
liikunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen ja maahan muuttanei-
den kotouttamisen näkökulmista. Kyseisen vuoron avulla on ensisijai-
sesti pyritty opettamaan uimataitoa niille tytöille ja naisille, jotka eivät 
ole voineet osallistua tavanomaiseen uimaopetukseen. Nämä peruste-
lut ovat edelleen ajankohtaisia ja oikeutettuja.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 172 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/25
23.11.2022

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

Käsittely

25.10.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mahad Ahmed: Lisätään uusi toinen kappale (korvaa alkuperäisen):

”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia so-
veltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikunta-
palvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jako-
mäen hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mahad Ahmedin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anna Karhumaa, 
Heimo Laaksonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Mahad Ahmedin vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3 - 10.

04.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 307
Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite liikuntapalvelujen lapsiparkki-
toiminnasta

HEL 2022-006836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Terhi Peltokorpi ehdotti valtuutettu Laura Kolben kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
huomioida aloitteessa ehdotetun lapsiparkkitoiminnan vaatimat 
tilatarpeet liikuntapalvelujen hallinnoimien uusien ja remontoi-
tavien sisäliikuntapaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

7 äänestys

Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi JAA, 
vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Terhi Peltokorven ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 38
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, 
Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyt-
tinen, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, 
Petra Malin, Nina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, 
Suvi Pulkkinen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Tuo-
mas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Marko Kettunen, Laura Korpinen

Tyhjä: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita 
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Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret 
Castrén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, 
Erkki Karinoja, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, Matti Niira-
nen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mik-
ko Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Ris-
to Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna 
Salminen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani St-
randén, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Maa-
rit Vierunen

Poissa: 4
Harry Harkimo, Mikael Jungner, Sami Muttilainen, Erkki Tuomioja

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Terhi Peltokorven ehdot-
tamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää yhdessä yksityisten liikuntapalvelui-
den tuottajien ja lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa mahdollisuutta edis-
tää lapsiparkkitoimintaa sekä yksityisissä että julkisissa liikuntapalve-
luissa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei lapsiparkkitoiminnan koordinointi ja ra-
hoittaminen ole mahdollista liikuntapalvelujen nykyisen toiminnan ja 
määrärahojen puitteissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kaikille toimialan pal-
velukokonaisuuksille palvelustrategiat, joissa määritellään mitä palvelu-
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ja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii kumppanina tai mahdollistaja-
na, ja millaisten palvelujen tuottamiseen se ei osallistu. Palvelustrate-
giansa mukaisesti liikuntapalvelukokonaisuus edistää ohjattua ja 
omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla liikun-
nan ja urheilun olosuhteita. On tärkeää, että pienten lasten vanhemmil-
la on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa, mutta lapsi-
parkkitoiminnan järjestäminen ei ole liikuntapalvelujen perustehtävää.

Liikuntapalvelut tukee lapsiperheiden liikkumista monin tavoin, koska 
perheen liikkumistottumukset vaikuttavat merkittävästi liikunnallisen 
elämäntavan omaksumiseen, jopa aikuisikään saakka. Lapsiperheille 
järjestetään maksuttomia Perhehulinoita, Liikuntahulinoita ja temppu-
jumppaa useissa paikoissa ympäri kaupunkia. Koko perheen yhteisen 
liikunnan lisäksi kaupunki järjestää pienille lapsille erilaisia temppu-
jumppia, joiden aikana vanhemmilla on mahdollisuus omaehtoiseen 
liikkumiseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on aloitteen johdosta selvitetty lapsi- 
ja perhejärjestöjen kiinnostusta lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen. 
Kolme järjestöä jäi pohtimaan, olisiko toiminnan järjestäminen mahdol-
lista. Vastausten mukaan muun muassa toiminnan koordinointiin ja 
vastuihin, tilojen turvallisuuteen, hoitajien koulutukseen ja toiminnan 
vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä tulisi selvittää tarkemmin. 

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole sellaista 
vapaata tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan sijoittaa. 
Vaikka jokin järjestö ottaisi lapsiparkkitoiminnan hoitaakseen, tilojen 
uudelleen suunnittelu toiminnan vaatimusten ja asiakasturvallisuuden 
huomioimiseksi vaatisi kaupungilta investointimäärärahaa.

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan kaupunginval-
tuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa 
vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan 
kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 772

HEL 2022-006836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 174

HEL 2022-006836 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että pienten lasten 
vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa. 
Liikuntapalvelun nykyisten käyttömenojen puitteissa tällaisen toiminnan 
koordinointi ja rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

Liikuntapalvelut pyysi kesä-elokuussa aloitteeseen liittyen yhteensä 22 
lapsi- ja perhejärjestöltä tietoa niiden valmiudesta lapsiparkkitoiminnan 
järjestämiseen. Näistä järjestöistä yhteensä kolme jäi pohtimaan, olisi-
ko tällaisen toiminnan järjestäminen mahdollista, neljä järjestöä vastasi 
kieltävästi ja muilta järjestöiltä ei saatu vastausta. Kolmen järjestön 
vastauksista nousi esiin se, että lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen 
liittyen tulisi selvittää mm. toiminnan koordinointi ja vastuut, tilojen tur-
vallisuus, hoitajien perehdytys ja koulutus, toiminnan vakuuttaminen ja 
toiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä.
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Vastanneista järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliitto nosti esiin, 
että järjestön Uudenmaan piiri koordinoi tilapäistä lastenhoitoapua hel-
sinkiläisille perheille. Perhe voi tilata hoitajan suoraan kotiin harrastus-
tensa ajaksi https://uudenmaanpiiri.mll.fi/https-uudenmaanpiiri-mll-fi-
perheil/. Hoitajan palkka on 9,50 euroa/tunti (pyhäpäivinä 19 eu-
roa/tunti) vuonna 2022.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole käyttöön 
otettavissa sellaista tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan 
sijoittaa. Sisäliikuntatilat on lähtökohtaisesti suunniteltu eri liikuntalajien 
toiminnoille. Tilojen uudelleen suunnittelu lapsiparkkitoiminnan vaati-
musten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi lisäresursointia 
ja investointimäärärahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän liikuntapalvelukoko-
naisuuden palvelustrategian mukaisesti liikuntapalvelut edistää organi-
soitua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla 
liikunnan ja urheilun olosuhteita. Ohjattuja liikuntapalveluita tuotetaan 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ikääntyneille sekä soveltavan liikunnan 
palveluita tarvitseville. (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 
207).

Lapsiperheiden yhteisen liikkumisen tukeminen kuuluu liikuntapalvelun 
perustehtävään. Tutkimustiedon mukaan perheen liikkumistottumukset 
vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen erityisesti lasten 
osalta merkittävästi, jopa aikuisikään saakka. Liikuntapalvelut järjestää 
lapsiperheille Perhehulinoita, Liikuntahulinoita sekä temppujumppaa. 
Maksuttomia Perhehulinoita järjestetään pääasiassa alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän perheilleen yhteensä yhdessätoista eri paikassa ym-
päri Helsinkiä. Liikuntahulinat on suunnattu alle 9-vuotiaille lapsille per-
heineen (alle 9-vuotias lapsi maksutta, aikuinen 3,50 euroa). Temppu-
jumppa perheet-tunti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Helsingin kaupunki ja muut pääkaupunkiseudun kun-
nat järjestävät perheille myös pääosin maksuttomia, lasten ehdoilla to-
teutettavia toiminnallisia luontoretkiä.

Liikuntapalvelut järjestää myös liikuntatoimintaa pienille lapsille (temp-
pukoulut 4–5-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille sekä temppujumppaa alle kou-
luikäisille lapsille). Myös eräät liikuntaseurat järjestävät toimintaa alle 
kouluikäisille lapsille kaupungin liikuntapaikoilla. Lasten liikkuessa van-
hemmalla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

Saana Saarikivi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87941
saana.saarikivi(a)hel.fi
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§ 308
Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite maksuttomista liikuntapalveluista 
senioreille

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Hilkka Ahde ehdotti valtuutettu Sinikka Vepsän kannatta-
mana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
tehdä senioreille suunnattu kysely siitä, kuinka moni ikäihminen 
uutena käyttäjänä tulisi käyttämään kaupungin liikuntapalvelui-
ta, mikäli ne olisivat maksuttomat. Kyselyn perusteella esimer-
kiksi tarkastuslautakunta voisi tehdä arvion maksuttomuuden 
hyödyistä senioreiden liikkumisen lisääntymiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

8 äänestys

Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Elisa Gebhard, Eveliina 
Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Nasima Raz-
myar, Minna Salminen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 18
Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko 
Kettunen, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto 
Meri, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, 
Juhana Vartiainen

Tyhjä: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chyde-
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nius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Atte 
Harjanne, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyt-
tinen, Anniina Iskanius, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Tei-
ja Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Terhi Pelto-
korpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Tuomas Tuomi-Nikula, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 5
Timo Harakka, Harry Harkimo, Mikael Jungner, Sami Muttilainen, Erkki 
Tuomioja

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Hilkka Ahteen ehdotta-
maa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki tukisi senioreiden liikkumista maksuttomilla liikun-
tapalveluilla.

Kaupunginhallitus ei kannata maksuttomien liikuntapalvelujen tarjoa-
mista yleisesti kaikille ikääntyneille, koska maksuttomuuden taloudelli-
set vaikutukset ovat huomattavat, eikä sen merkityksestä erityisesti vä-
hän liikkuville ikääntyneille ole yksiselitteistä tutkimusnäyttöä.
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Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä ei liiku riittävästi suh-
teessa kansallisiin liikkumissuosituksiin. Noin 40 prosentilla ikäänty-
neistä päivittäinen liikkuminen on entisestään vähentynyt pitkään jatku-
neen koronatilanteen vuoksi. Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien 
osuus on laskenut, toimintakykyyn liittyvät haasteet ovat yleistyneet ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin polarisaatio on entisestään syventynyt.

Monipuolinen fyysinen aktiivisuus ennaltaehkäisee tyypillisimpiä kan-
sansairauksia ja kaatumisia, vahvistaa itsenäistä pärjäämistä kotiolois-
sa, ylläpitää myönteistä elämänasennetta ja mielen hyvinvointia ja vä-
hentää yksinäisyyttä. Omatoimisilla ja ohjatuilla liikuntaharrastuksilla on 
ikääntyneille huomattavasti terveyttä, toimintakykyä ja kuntoa laajempi 
merkitys. Harrastukset rytmittävät arkea, mahdollistavat uusien taitojen 
oppimista ja ovat luontainen tapa kohdata vertaisia ja ystäviä.

Kaupungin palvelut tekevät poikkihallinnollista yhteistyötä ikääntynei-
den liikkumisen edistämisessä. Edellisen strategiakauden liikkumisoh-
jelman myötä yhteinen tekeminen on vahvistunut. Kaupunki on nosta-
nut ikääntyneiden liikkumisen yhteiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen tavoitteeksi, ja työtä jatketaan kaupungin hyvinvointisuunnitel-
massa. Sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
ovat yhteistyössä myöntäneet 3,4 miljoonaa euroa avustuksina järjes-
töille ikääntyneiden kulttuuria ja liikkumista edistävään, osallistujille 
maksuttomaan toimintaan vuosina 2021 ja 2022. 

Poikkihallinnollisen yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikäänty-
neiden arkiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteel-
lisyys, palveluiden huono saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, yksi-
näisyys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä 
sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi. Eri-
tyisesti palveluiden alueellisessa saavutettavuudessa, viestinnässä, 
palveluiden roolien selkeyttämisessä ja vähän liikkuvien ikääntyneiden 
tavoittamisessa on paljon parannettavaa.

Kaupungin liikuntapalvelut ovat joko kokonaan maksuttomia tai voi-
makkaasti subventoituja. Liikkuminen on kokonaan maksutonta muun 
muassa lähiliikuntapaikoilla, ulkokuntosaleilla, kuntoportailla, ulkoilurei-
teillä, uimarannoilla ja hiihtoladuilla. Myös puistojumpat kesäaikana ja 
osa syys-, talvi- ja kevätaikaan järjestettävistä alueliikunnan tunneista 
ovat maksuttomia, kuten myös ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvon-
ta. Liikuntapalveluissa on kehitteillä vapaaehtois- ja vertaisohjattua lii-
kuntaa, joka on osallistujille maksutonta. Helsinki-kanavalla on tarjolla 
kymmeniä maksuttomia kotijumppia. Lisäksi Liikuntaluuri-palvelun avul-
la voi saada maksutta tukea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.
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Myös sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskukset ja asukastalot, 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työväenopistot ja kaupunkikon-
serniin kuuluva Urheiluhallit Oy tarjoavat olosuhteita ja toimintaa ikään-
tyneiden liikuntaan, osin maksuttomasti. 

Ikääntyneiden sisäänpääsy- ja kurssimaksut kaupungin liikuntapalve-
luihin ovat voimakkaasti subventoituja. Ohjattujen liikuntakurssien hin-
nat vaihtelevat 15–45 euron välillä, kuukausikortti ja kymmenen kerran 
kortti kaupungin uimahalleihin (sis. kuntosalin) maksaa 24 euroa ja Ki-
sahalliin ja Liikuntamyllyyn 16 euroa. Alennusryhmien kertamaksu ui-
mahalleihin on kolme euroa ja Kisahalliin ja Liikuntamyllyyn kaksi eu-
roa. 

Pääsääntöisesti muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa on käytössä maksullisia, 
senioreille suunnattuja kortteja omatoimiseen liikuntaan, usein päivä-
saikaan. Espoo, Vantaa ja Kauniainen tarjoavat ikääntyneille maksut-
tomia, omatoimisia liikuntapalveluja.

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus johtaisi kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla merkittäviin tulonmenetyksiin. Toimiala 
on nettobudjetoitu, mikä tarkoittaa sitä, että tulojen menetykset joudu-
taan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai muiden me-
nojen leikkauksilla. Liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus kaikille 
ikääntyneille johtaisi arvion mukaan noin 850 000 euron vuosittaisiin tu-
lonmenetyksiin. Jos maksuttomuus toteutettaisiin myös kaupunkikon-
serniin kuuluvissa Urheiluhalleissa, Mäkelänrinteen uintikeskuksessa ja 
Vuosaaren urheilutalossa, näiden vuosittainen laitosavustusten tarve 
kasvaisi noin 1 100 000 eurolla. Tulonmenetyksiä arvioitaessa on huo-
mioitava myös ikääntyneiden määrän merkittävä kasvu tulevina vuosi-
na.

Maksuttomuus ei tuo automaattisesti uusia asiakkaita liikunnan pariin, 
vaan saattaa johtaa ikääntyneiden liikkumiserojen kasvuun entises-
tään. Maksuttomien palveluiden vaikutuksista ikäihmisten liikuntaan 
tarvitaan lisää tutkimustietoa. Espoon kaupunki on toteuttanut 68+ 
Sporttikortin vaikuttavuudesta selvityksen (KPMG, 2016), jonka mu-
kaan maksuttomuus on vaikuttanut ensisijaisesti jo palveluja käyttäviin, 
liikuntaa harrastaviin ja palveluista tietoisiin kaupunkilaisiin.

Liikunnan esteet ovat huomattavasti hintaa moninaisemmat. Tutkimus-
ten mukaan erityisesti alentunut toimintakyky ja terveydentila estävät 
ikääntyneiden osallistumista liikuntaharrastuksiin. Lisäksi heikko moti-
vaatio ja pystyvyyden tunne, virheelliset tai puutteelliset tiedot fyysises-
tä aktiivisuudesta tai liikuntamahdollisuuksista sekä kielteiset kokemuk-
set liikunnasta vähentävät todennäköisyyttä liikunnan harrastamiseen. 
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Osalla ikääntyneistä aktiivisuus suuntautuu muihin harrastuksiin. Moni 
ikäihminen kaipaa vertaista tai kaveria, jonka kanssa lähteä liikkumaan.

Helsinkiläiset ikääntyneet ovat keskimäärin varsin hyvin toimeentulevia. 
Ikääntyneiden tulotaso on viime vuosina noussut ja ero työikäiseen 
väestöön kaventunut. Kaikilla ikääntyneillä asiat eivät kuitenkaan
ole yhtä hyvin, ja yleisen maksuttomuuden sijaan tarvitaankin tarkem-
min kohdennettua ajattelua liikunnan taloudellisesta saavutettavuudes-
ta.

Viime vuodesta lähtien ikääntyneille suunnattua ohjattua liikuntaa on 
kehitetty yhteistyössä liikuntapalvelujen, palvelukeskusten, työväeno-
piston ja Urheiluhallien kanssa. Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työ-
ryhmän tavoitteena on, että kaupungin eri toimijoiden tuottamat ikään-
tyneille suunnatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin moninaisen 
kohderyhmänsä tarpeet, toimijoiden välinen työnjako selkeytyy, ohja-
tuissa liikuntapalveluissa tavoitetaan entistä enemmän vähän liikkuvia 
ikäihmisiä ja näiden on helpompi löytää toimintakyvylleen sopivia liikun-
tapalveluja.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja vanhusneuvos-
ton lausunnot. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen. Vanhus-
neuvosto puoltaa aloitteessa esitettyä maksuttomuutta ja toteaa lau-
sunnossaan, että se on samansuuntainen kuin vanhusneuvoston ai-
emmat kannanotot ja aloitteet. Lausunto on esityksen liitteenä.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 769

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 141

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole riittä-
viä perusteluita laajentaa liikuntapalveluiden maksuttomuutta koske-
maan yleisesti kaikkia ikääntyneitä. Keskeisimpiä perusteluja ovat ylei-
sestä maksuttomuudesta seuraavat huomattavat taloudelliset vaikutuk-
set kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talouteen sekä yksiselitteisen tut-
kimusnäytön puute maksuttomuuden vaikutuksista erityisesti vähän 
liikkuvien ikääntyneiden liikuntaan.

Lautakunta pitää välttämättömänä, että ikääntyneille suunnattua liikun-
tatarjontaa kehitetään jatkossakin yhteistyössä liikuntapalveluiden, so-
siaali- ja terveyspalveluiden, työväenopiston ja Urheiluhallit Oy:n kans-
sa, mutta enenevästi myös järjestö- ja yksityisen sektorin toimijoita 
osallistaen. Erityisesti palveluiden alueellisessa saavutettavuudessa, 
viestinnässä, palveluiden roolien selkeyttämisessä ja vähän liikkuvien 
ikääntyneiden tavoittamisessa on paljon parannettavaa.

Taustaa ikääntyneiden liikkumisesta

Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä ei tällä hetkellä liiku riit-
tävästi suhteessa kansallisiin liikkumisen suosituksiin. Erityisen huoles-
tuttavaa on, että noin 40 prosentilla ikääntyneistä päivittäinen liikkumi-
nen on entisestään vähentynyt pitkään jatkuneen koronatilanteen joh-
dosta. Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien osuus on myös pudonnut 
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hälyttävän alhaiseksi. Asiantuntijoiden havainnot osoittavat, että fyysi-
seen toiminta- ja kävelykykyyn liittyvät haasteet ovat yleistyneet, ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin polarisaatio on entisestään syventynyt. 

Säännöllisen liikkumisen välttämättömyys ja hyvää tuottava vaikutus 
ymmärretään tällä hetkellä entistä paremmin. Monipuolinen fyysinen 
aktiivisuus ennaltaehkäisee tyypillisimpiä kansansairauksia ja kaatumi-
sia, vahvistaa itsenäistä pärjäämistä kotioloissa, ylläpitää myönteistä 
elämänasennetta ja mielenhyvinvointia sekä tarjoaa mielekkäitä vaih-
toehtoja yksinäisyydelle. Omatoimisilla ja ohjatuilla liikuntaharrastuksilla 
on ikääntyneille huomattavasti terveyttä, fyysistä toimintakykyä ja fyy-
sistä kuntoa laajempi merkitys. Harrastukset rytmittävät arkea, mahdol-
listavat uusien taitojen oppimista, ja ovat ennen kaikkea luontainen ta-
pa kohdata vertaisia ja ystäviä.

Ikääntyneiden liikkumisen edistäminen on huomattavasti liikuntaa laajempi asia

Ratkaisua liikkumisen vähäisyyteen on tyypillisesti haettu liikuntahar-
rastuksista ja liikuntatoimijoilta. Tutkimustieto, asiantuntijoiden havain-
not ja ikäihmisten haastattelut osoittavat kuitenkin kiistattomasti, että 
ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksien parantamiseen tarvitaan 
huomattavasti kuntoliikuntaa laajempi lähestymistapa. Päivittäinen arki-
liikkuminen on välttämätöntä mahdollisista liikuntaharrastuksista riip-
pumatta.

Helsingin kaupungin palvelut ovat pitkin 2010-lukua tehneet poikkihal-
linnollista yhteistyötä ikääntyneiden liikkumisessa. Valtuustokaudella 
2017–2021 kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutetun liikkumisoh-
jelman myötä yhteinen tekeminen on vahvistunut. Helsinki on nostanut 
ikääntyneiden liikkumisen kaupungin yhteiseksi hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteeksi vuosina 2021 ja 2022, jona se jatkaa 
myös vuonna 2023. Työtä jatketaan kaupungin hyvinvointisuunnitel-
massa 2022–2025.

Jokainen kaupungin toimiala on mukana ikäihmisten liikkumisen edis-
tämisessä. Yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikääntyneiden ar-
kiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteellisyys, pal-
veluiden saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, mutta myös yksinäi-
syys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä 
sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi.

Yhteistyö on synnyttänyt uutta. Liikkumissopimus on otettu käyttöön 
noin 70 prosentilla sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden asiakkais-
ta. Kaupungin yhteistyö Ylen kanssa on tuonut Jumppahetket suoma-
laisiin koteihin ja Helsinki-kanavalle on tuotettu 40 jaksoa Seniorijump-
paa. Anna arjen liikuttaa -kampanja tavoitti arviolta 100 000 helsinki-
läistä. Sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
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ovat yhteistyössä myöntäneet 3,4 miljoonaa euroa erillistä avustusra-
haa kymmenille järjestöille ja muille yhteisöille ikääntyneiden kulttuuria 
ja liikkumista edistävään, osallistujille maksuttomaan toimintaan vuosi-
na 2021 ja 2022. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on laadittu omat 
toimenpideohjelmansa.

Penkkien määrää lisätään puistoissa ja yleisillä katualueilla. Ikääntynei-
tä laajasti tavoittavilla terveysasemilla on käynnissä Liiku terveydeksi -
projekti, joka vahvistaa liikkumiseen liittyvää puheeksiottoa, neuvontaa 
ja ohjausta. Valmisteilla on myös ikääntyneiden palveluita nykyistä joh-
donmukaisemmin jäsentävä verkkosivusto.

Edulliset tai maksuttomat liikuntamahdollisuudet Helsingissä

Liikunnan hinta on yksi raportoiduista liikunnan esteistä. Tästä syystä 
Helsingissä liikuntapalvelut ovat joko kokonaan maksuttomia tai voi-
makkaasti hinnaltaan subventoituja. Liikkuminen on kokonaan maksu-
tonta muun muassa liikuntapalveluiden ylläpitämillä lähiliikuntapaikoilla, 
ulkokuntosaleilla, kuntoportailla, ulkoilureiteillä, uimarannoilla ja hiihto-
laduilla. Myös puistojumpat kesäaikana ja osa syys-, talvi- ja kevätai-
kaan järjestettävistä alueliikunnan tunneista on maksuttomia, kuten 
myös ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvonta. Liikuntapalveluissa on 
kehitteillä vapaaehtois- ja vertaisohjattua liikuntaa, joka on osallistujille 
maksutonta. Helsinki-kanavalla on tarjolla kymmeniä maksuttomia koti-
jumppia. Lisäksi Liikuntaluuri-palvelun avulla voi saada maksutta tukea 
liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.

Ikääntyneiden sisäänpääsy- ja kurssimaksut liikuntapalveluihin ovat 
voimakkaasti subventoituja. Ohjattujen liikuntakurssien hinnat vaihtele-
vat 15–45 euron välillä riippuen kurssin kestosta ja liikuntamuodosta. 
Kuukausikortti ja 10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja 
kuntosali) maksaa 24 euroa ja Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen 
käyttöön 16 euroa. Alennusryhmien kertamaksu uimahalleihin on 3 eu-
roa ja monitoimihalleihin (Kisahalli ja Liikuntamylly) 2 euroa.

Liikuntapalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskuk-
set ja asukastalot, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Työväenopisto 
ja kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy tarjoavat olosuhteita ja 
toimintaa ikääntyneiden liikuntaan, osin maksuttomasti. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan 15 palvelukeskuksessa toimintakyvyltään heikentyneille 
ikääntyneille suunnattu liikuntatarjonta on maksutonta, ja palvelukes-
kuksissa kaikki eläkeläiset ja työttömät voivat käydä itsenäisesti kunto-
salilla maksutta. Helsingin kymmenessä asukastalossa järjestetään 
osallistujille maksutonta liikuntatoimintaa. Työväenopisto järjestää 
ikääntyneille liikuntakursseja, joiden maksu on 50 % normaalista kurs-
simaksusta, noin 15–30 euroa kaudessa (syys- tai kevätlukukausi).
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Pääsääntöisesti muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa on käytössä maksullisia, 
senioreille suunnattuja kortteja usein päiväsaikaan toteutettavaan oma-
toimiseen liikuntaan. Sen sijaan Espoo, Vantaa ja Kauniainen tarjoavat 
maksuttomia, omatoimisia liikuntapalveluja ikääntyneille kaupunkilaisil-
le.

Yksityiskohtaiset perustelut aloitevastaukseen

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus johtaisi kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalla merkittäviin tulonmenetyksiin. Toimialan 
palvelutuotannosta noin 15 prosenttia katetaan tuotoilla. Tulojen mene-
tykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai 
muiden menojen leikkauksilla. Liikuntapalveluiden osalta arviot osoitta-
vat, että tämänhetkinen tulonmenetys on vuositasolla noin 850 000 eu-
roa. Koska ikääntyneiden liikuntaa järjestävät kaupungissa myös muut 
kaupunkikonsernin toimijat, tulee aloitteen toteuttamisen vaikutukset 
arvioida myös näiden tahojen toiminnan näkökulmista. Urheiluhallit 
Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskuksen, sekä Vuosaaren Urheilutalo 
Oy:n laitosavustusten kasvun tarpeen arvioidaan olevan noin 1,1 mil-
joonaa euroa vuodessa. Tulonmenetyksiä arvioitaessa on huomioitava 
myös ikääntyneiden määrän merkittävä kasvu tulevina vuosina; vuonna 
2020 laaditun väestöennusteen mukaan Helsingissä asuu vuonna 2030 
lähes 140 000 yli 65-vuotiasta.

Maksuttomuus ei tuo automaattisesti uusia asiakkaita liikunnan pariin, 
vaan voi mahdollisesti johtaa ikääntyneiden jo ennestään suurten liik-
kumiserojen kasvuun. Maksuttomien palveluiden vaikutuksista ikäih-
misten liikuntaan tarvitaan lisää tutkimustietoa. Espoon kaupunki on to-
teuttanut 68+ Sporttikortin vaikuttavuudesta selvityksen (KPMG, 2016), 
jossa maksuttomuuden ei todettu olevan keskeisin senioriväestön hy-
vinvointia ja liikunta-aktiivisuutta lisäävä tekijä. Selvityksen mukaan 
ikääntyneiden liikuntapalveluiden maksuttomuus on vaikuttanut ensisi-
jaisesti jo palveluita käyttäviin, liikuntaa harrastaviin ja palveluista tie-
toisiin kaupunkilaisiin. Raportin tulokset selittynevät ennen kaikkea sil-
lä, että liikunnan esteet ovat huomattavasti taloudellisia näkökulmia 
moninaisemmat. Tutkimusten mukaan erityisesti alentunut toimintakyky 
ja terveydentila estävät ikääntyneiden osallistumista liikuntaharrastuk-
siin. Lisäksi heikko motivaatio ja pystyvyyden tunne, virheelliset tai 
puutteelliset tiedot fyysisestä aktiivisuudesta tai liikuntamahdollisuuk-
sista, sekä kielteiset kokemukset liikunnasta vähentävät todennäköi-
syyttä liikunnan harrastamiseen. Osalla ikääntyneistä aktiivisuus suun-
tautuu muihin harrastuksiin. Moni ikäihminen kaipaa vertaista tai kave-
ria, jonka kanssa lähteä liikkumaan.
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Vuodesta 2021 lähtien ikääntyneille ohjattua liikuntaa on kehitetty yh-
teistyössä liikuntapalveluiden, palvelukeskusten, työväenopiston ja Ur-
heiluhallit Oy:n kanssa. Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työryhmän ta-
voitteina on, että Helsingin kaupungin eri toimijoiden tuottamat, ikään-
tyneille suunnatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin heterogeenisen 
kohderyhmänsä tarpeet, kaupungin toimijoiden välinen työnjako selkey-
tyy, ohjatuissa liikuntapalveluissa tavoitetaan entistä enemmän vähän 
liikkuvia ikäihmisiä, ja ikäihmisten on helpompi löytää toimintakyvylleen 
sopivia liikuntapalveluja. Luonnokseen kaupungin hyvinvointisuunni-
telmasta 2022–2025 on kirjattu tavoitteeksi, että vähintään kerran vii-
kossa liikuntaa harrastavien, sekä liikkumissuositukset täyttävien ikään-
tyneiden osuus kasvaa. Tavoitteeseen tähdätään muun muassa kehit-
tämällä palvelutarjontaa etäpalvelut sekä vapaaehtois- ja vertaistoimin-
ta huomioiden sekä osallistamalla myös kolmannen ja yksityisen sekto-
rin toimijat yhteistyöhön erityisesti alueilla, joilla liikkumisen lisäämiselle 
on suurin tarve.

Yleisen maksuttomuuden sijaan tarvitaan tarkemmin kohdennettua 
ajattelua myös liikunnan taloudelliseen saavutettavuuteen liittyen. Hel-
sinkiläiset ikääntyneet ovat keskimäärin varsin hyvin toimeentulevia. 
Ikääntyneiden tulotaso on viime vuosina myös noussut ja ero työikäi-
seen väestöön kaventunut. Kaikilla ikääntyneillä asiat eivät kuitenkaan 
ole yhtä hyvin. Kaikista pienituloisimpia ovat takuueläkkeen piirissä 
olevat sekä perustoimeentulotukea saavat. Takuueläkettä sai helsinki-
läisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2021. Perustoimeentulotukea sai 
helsinkiläisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2020. Kela vastaa perus-
toimeentulotuen myöntämisestä Suomessa. Kunnan on mahdollista 
myöntää sosiaalityön asiakkaille täydentävää tai ehkäisevää toimeentu-
lotukea, joilla edistetään asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoi-
mista suoriutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Liikuntapalveluiden 
maksujen huomioinnista osana kunnan toimeentulotuen harkintakritee-
reitä tarvitaan vuoropuhelua sosiaali- ja terveystoimialan ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan välillä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 26698

taija.savolainen(a)hel.fi
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi
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§ 309
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite tekojääkentästä Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki selvittää Tapulikaupungin liikuntapuiston teko-
jääkentän rakentamisen edellytykset ja ryhtyy toimenpiteisiin sen to-
teuttamiseksi.

Kaupunginhallitus ei pidä tekojääradan rakentamista Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisilla ja toiminnallisilla 
edellytyksillä.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Sen puitteissa tarkastel-
laan tekojääratarakentamista suhteessa väestöpohjaan ja pyritään löy-
tämään radoille saavutettavuuden kannalta parhaat sijainnit. Alustavien 
tietojen perusteella tekojääradan rakentaminen Tapulikaupungin liikun-
tapuistoon ei ole perusteltua tasapuolisen saavutettavuuden näkökul-
masta. Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapuli-
kaupungissa, tarkastellaan kuitenkin vielä tarkemmin palveluverkkotyön 
edetessä.
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Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina on 
rakennettu uudet tekojääradat Jätkäsaareen ja Lauttasaareen. Seuraa-
va rata valmistuu Johanneksenpuistoon loppuvuodesta 2023. Vuosaa-
ren tekojäärata on investointisuunnitelmissa vuosille 2023─2025. 

Tekojääradan rakentamisessa Tapulikaupungin liikuntapuistoon on li-
säksi merkittäviä käytännön haasteita, koska liikuntapuistossa on va-
paata maapinta-alaa vain vähän ja sen huoltorakennus on vanha ja 
huonokuntoinen. Tilanpuutteen vuoksi iso tekojäärata voitaisiin sijoittaa 
vain olemassa olevan tekonurmikentän päälle. Tämä ei ole energiata-
loudellisesti viisasta, koska tekonurmen täyteaine toimii eristeenä jääh-
dytysputkien ja jään välillä. Tekojääradan vaatiman putkiston rakenta-
minen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista, ja säännöllinen 
jäädyttäminen lyhentää maton käyttöikää huomattavasti. Lisäksi liikun-
tapuiston huoltorakennus pitäisi laajentaa ja perusparantaa ennen te-
kojääradan rakentamispäätöstä, koska se ei nykyisellään riitä tekojään 
ylläpitämiseen.

Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison tekojään sijaan rakentaa 
pienen tekojääradan tai -kaukalon puiston tenniskenttien tai pienen kivi-
tuhkakentän päälle. Pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää 
huoltorakennuksen uudistamista.

Tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina 
olleet noin 800 000–4 000 000 euroa riippuen radan koosta, sijainnista, 
maaperästä ja muusta rakennettavasta infrastruktuurista kuten huolto-
rakennuksista ja konetiloista. Investointikustannusten lisäksi tekojäära-
dasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia noin 100 
000─200 000 euroa.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympä-
ristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 796

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Muutetaan seuraava pätkä:

"Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä tarkastellaan kuitenkin vielä 
tarkemmin palveluverkkotyön edetessä."

Seuraavan muotoon:

”Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupun-
gissa, tarkastellaan kuitenkin vielä tarkemmin palveluverkkotyön ede-
tessä."

Kannattaja: Lauri Muranen

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

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.09.2022 § 522
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HEL 2022-004671 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
miala vastaa liikuntapuistojen palveluverkon ja palveluiden kehittämi-
sestä ja liikuntapuistojen kunnossapidosta. Kaupunkiympäristön toimia-
la vastaa toteutussuunnittelusta ja rakennuttamista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisten 
taloudellisten ja toiminnallisten edellytyksiensä vuoksi. 

Lautakunta kuitenkin totesi, että tekojääratojen palveluverkkoa on syytä 
tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä arvioida tekojäära-
dan mahdollista tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupun-
gissa.

Tästä samasta aiheesta on tehty talousarvioaloite.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa.

Käsittely

27.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lisätään uusi kolmas kappale: 

"Lautakunta kuitenkin toteaa, että tekojääratojen palveluverkkoa on 
syytä tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä arvioida teko-
jääradan mahdollista tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapuli-
kaupungissa."

Kannattaja: Tuomas Nevanlinna

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 4
Atte Kaleva, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Joona Turtiainen
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Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Oona 
Käyhkö, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen

Tyhjä: 2
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Mia Haglundin vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 7 (2 tyhjää).

20.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 140

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina te-
kojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaareen radoil-
la, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston te-
kojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmas-
ta.  



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2022 194 (406)
Kaupunginvaltuusto

Asia/28
23.11.2022

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

Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston ra-
dan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on 
varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 
1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 
2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- 
ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan raken-
taminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua 
esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikunta-
puiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä 
käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta va-
paata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäära-
ta olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmi-
maton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonur-
men täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ol-
len kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi 
liikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haas-
teellisessa taloustilanteessa.

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston raken-
taminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton 
käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jäädyt-
tämisen myötä.  

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huono-
kuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä. 

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston 
tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan ra-
kentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineut-
raalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionar-
voista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikun-
tapuiston huoltorakennuksen uudistamista.  

Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelu-
kokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentami-
sen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 4 
000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla se-
kä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, 
konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nos-
taa rakentamiskuluja entisestään.  
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Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 
20─30 vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön 
osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi 
viimeisen 18 kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden an-
taminen on tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen las-
kelmien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojäärato-
jen rakentaminen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden ny-
kyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotet-
tava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja eh-
dotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä ma-
daltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuu-
tensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaikutuk-
sia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia li-
säävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toi-
menpiteenä.  

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään tekstiin uusi kolmoskappale (3)

”Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa.”

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 310
Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

 valtuutettu Mari Holopaisen aloite liikennevalojen äänimerkeis-
tä esteettömyyden parantamiseksi

 valtuutettu Reetta Vanhasen aloite työpaikkojen imetysmyönteisyy-
destä

 valtuutettu Otto Meren aloite Lenininpuiston nimeämisestä uudel-
leen

 valtuutettu Laura Korpisen aloite Esplanadin katujärjestelyistä

 valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren Isonvillasaarentien lii-
kenneturvallisuudesta

 valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Helenin kantaverkkomak-
sualennuksen siirtämisestä asiakkailleen

 valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lumen säilytyksestä hiihtolatu-
ja varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 282
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Beslut

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

Namnupprop och förhinder

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

 Arja Karhuvaara, ersättare Sirpa Asko-Seljavaara
 Seija Muurinen, ersättare Laura Rissanen
 Mia Nygård-Peltola, ersättare Heimo Laaksonen
 Elina Valtonen, ersättare Seida Sohrabi
 Alviina Alametsä, ersättare Nina Miettinen
 Maria Ohisalo, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 Emma Kari, ersättare Sanna Vesikansa
 Amanda Pasanen, ersättare Kati Juva
 Pentti Arajärvi, ersättare Nita Austero
 Pilvi Torsti, ersättare Jenni Hjelt
 Ilkka Taipale, ersättare Fardoos Helal
 Suldaan Said Ahmed, ersättare  Vesa Korkkula
 Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Mikko Paunio
 Joel Harkimo, ersättare Kimmo Niemelä

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 Outi Alanko-Kahiluoto
 Timo Harakka
 Veronika Honkasalo
 Mirita Saxberg
 Anni Sinnemäki

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
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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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§ 283
Val av protokolljusterare

Beslut

Ledamöterna Tuomas Rantanen och Elisa Gebhard valdes till protokol-
ljusterare med ledamöterna Eveliina Heinäluoma och Mika Ebeling som 
ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Tuomas Ran-
tanen och Elisa Gebhard till protokolljusterare med ledamöterna Evelii-
na Heinäluoma och Mika Ebeling som ersättare.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två le-
damöter till ersättare för dessa.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 284
Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 
2023–2025

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige godkänner Helsingfors stads budget för år 2023 och 
ekonomiplan som anvisning för åren 2023–2025.

Behandling

Redogörelse

Stadsfullmäktige godkände redogörelsen om ändringarna som gjordes 
på sammanträdet 16.11.2022 enligt följande. Ett förslag om att återre-
miss behandlades på det nämnda sammanträdet.

Motförslag

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.

Enligt ordförandens tolkning riktas förslagen till budgetmomentet 2 10 
03.

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

Stadsfullmäktige förutsätter 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
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 att snabbt åtgärda problemen i samband med inkomstregistret

 att fortsätta förhandlingarna om att betala ersättningar till medarbe-
tarna

 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 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).

Enligt ordförandens tolkning riktas förslagen till budgetmomentet 2 10 
03.

Hemställningskläm

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog 
följande hemställningskläm: Stadsfullmäktige förutsätter att man utre-
der möjligheten att säkerställa att energipriset hålls på rimlig nivå i 
framtiden.

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

Omröstningsordning

Ledamoten Mari Rantanens motförslag togs upp till omröstning mot 
grundförslaget. Ledamoten Terhi Peltokorpis och ledamoten Mika Ebe-
lings motförslag togs upp till omröstning på så sätt att Peltokorpis och 
Ebelings motförslag först ställdes mot varandra. Därefter togs det vin-
nande förslaget upp till omröstning mot grundförslaget. Därefter togs 
hemställningsklämmen separat upp till omröstning.

Omröstningar

Motförslag

1 omröstningen
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Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: ledamoten Mari Rantanens motförslag

Ja-röster: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo 
Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Nieme-
lä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, 
Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, 
Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, 
Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida 
Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, 
Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpi-
nen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika Raatikainen, 
Mari Rantanen

Frånvarande: 1
Wille Rydman

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mari Rantanens motförslag.

2 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag JA, ledamoten Mika Ebelings 
motförslag NEJ

JA-förslag: ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag
NEJ-förslag: ledamoten Mika Ebelings motförslag om 

Ja-röster: 36
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Nita Austero, Eva 
Biaudet, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Timo Harak-
ka, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, 
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Mari Holopainen, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Kati Juva, Otso Kivekäs, 
Laura Kolbe, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Nina Miettinen, Björn 
Månsson, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Na-
sima Razmyar, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Anni 
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Tuomas Tuomi-Nikula, Reetta Vanha-
nen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Nej-röster: 11
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Mika 
Raatikainen, Mari Rantanen

Blanka: 36
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Bor-
garsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Elisa Gebhard, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Anniina Is-
kanius, Mikael Jungner, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Sini 
Korpinen, Minja Koskela, Petra Malin, Otto Meri, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Sari Sarko-
maa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Nina Suomalainen, Erkki Tuo-
mioja, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Frånvarande: 2
Sami Muttilainen, Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag i 
den här omröstningen. Motförslaget togs därefter upp till omröstning 
mot grundförslaget.

3 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: ledamoten Terhi Peltokorpis motförslag

Ja-röster: 72
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, 
Timo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, 
Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Mari Holopainen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
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Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilai-
nen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Nis-
kanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakari-
nen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima 
Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sau-
ri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, 
Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki 
Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, 
Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 12
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Laura Kolbe, Pia Kopra, 
Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Terhi 
Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Frånvarande: 1
Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Terhi Peltokorpis motför-
slag.

Hemställningskläm

4 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Mika Ebeling, Jussi Halla-
aho, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija 
Makkonen, Tom Packalén, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raati-
kainen, Mari Rantanen

Nej-röster: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Anniina Iskanius, Sini Korpinen, 
Matias Pajula, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari Sarkomaa, Daniel 
Sazonov, Seida Sohrabi, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Blanka: 57
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Harry Bogomo-
loff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa 
Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Timo Harak-
ka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, 
Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville 
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Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso 
Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Minja Koskela, Hei-
mo Laaksonen, Minna Lindgren, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Pekka Sauri, Miri-
ta Saxberg, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Sinikka Vep-
sä, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 1
Sami Muttilainen

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Mika Ebelings förslag till 
hemställningskläm.

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 
Kaupunginvaltuusto 23.11.2022

2 Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvio-
aloitteisiin

3 Kaupungin henkilöstötoimikunnan lausunto 31.10.2022

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

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-



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 206 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
23.11.2022

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

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.

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



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 207 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/3
23.11.2022

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

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 16.11.2022 § 272

HEL 2022-005385 T 02 02 00

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet. 

Behandling

16.11.2022 Bordlades

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:
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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-
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.
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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 
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-
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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

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
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 att fortsätta förhandlingarna om att betala ersättningar till medarbe-
tarna

  

 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

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 740

HEL 2022-005385 T 02 02 00
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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 
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-
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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.

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.
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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 (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-
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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

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
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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.

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.
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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 
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-
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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

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.
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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-
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.
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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

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
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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.

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-
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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.

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-
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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

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
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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 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
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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

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.
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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 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-
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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."

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.
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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
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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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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§ 285
Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden för 
mandattiden som börjar 2023

HEL 2022-011879 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse tretton ledamöter och 
tretton personliga ersättare i social-, hälsovårds- och räddningsnämn-
den enligt följande: 
 

   Ledamot  Ersättare
1. Saml. biträdande borgmästa-

ren för social- och häl-
sovårdssektorn

Laura Varjokari

2. Saml. Seija Muurinen Jarmo Kelo
3. Saml. Maaret Castrén Yaron Nadbornik
4. Saml. Matti Niiranen Nea Nättinen
5. Gröna Kati Juva Ahto Apajalahti
6. Gröna Minna Lindgren Touko Niinimäki
7. Gröna Oula Silvennoinen Vilja Alanko
8. SDP Pentti Arajärvi Nelli Nurminen
9. SDP Sinikka Vepsä Antti Hytti 
10. VF Samuel Adouchief Meri Valkama
11. Sannf. Mikko Paunio Martina Houtsonen
12. Sannf. Laura Korpinen Rauli Franssila
13. SFP Eva Biaudet Björn Månsson

Biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn är ordfö-
rande för nämnden.

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige välja Pentti Arajärvi till vice ordfö-
rande i nämnden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring
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Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleder sin verksamhet 
1.1.2023. Enligt den förvaltningsstadga som stadsfullmäktige godkände 
16.3.2022 (62 §) och som träder i kraft 1.1.2023 har sektorn en social-, 
hälsovårds- och räddningsnämnd med en räddningssektion och en 
sektion för individärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmil-
jösektorn såsom en ny servicehelhet till den nya sektorn.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden är en sektornämnd, som 
sköter uppgifterna i social-, hälsovårds- och räddningssektorn. 

Nämnden har tretton ledamöter. Biträdande borgmästaren för social- 
och hälsovårdssektorn är ordförande för nämnden. Varje ledamot har 
en personlig ersättare. Minst en ledamot och dennas ersättare i nämn-
den ska företräda den svenska språkgruppen. 

Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i nämnden för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en vice ordförande för 
nämnden bland dess ordinarie ledamöter. 

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)
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Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäk-
tige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, perso-
ner som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ 
samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroende-
uppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på 
grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är 
dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktigele-

damöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrät-
tas, och som

3. inte har förklarats omyndig. 

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,
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2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie le-
damöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelse-
talen.
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Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 791

HEL 2022-011879 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajä-
senensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. sosiaali- ja terveystoi-

mialan apulaispormes-
tari

Laura Varjokari

2. Kok. Seija Muurinen Jarmo Kelo
3. Kok. Maaret Castrén Yaron Nadbornik
4. Kok. Matti Niiranen Nea Nättinen
5. Vihr. Kati Juva Ahto Apajalahti
6. Vihr. Minna Lindgren Touko Niinimäki
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7. Vihr. Oula Silvennoinen Vilja Alanko
8. SDP Pentti Arajärvi Nelli Nurminen
9. SDP Sinikka Vepsä Antti Hytti 
10. Vas. Samuel Adouchief Meri Valkama
11. PS Mikko Paunio Martina Houtsonen
12. PS Laura Korpinen Rauli Franssila
13. RKP Eva Biaudet Björn Månsson

Lautakunnan puheenjohtajana on sosiaali- ja terveystoimialan apulais-
pormestari.

Kaupunginvaltuusto päättää valita lautakunnan varapuheenjohtajaksi 
Pentti Arajärven. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Puuttuva nimi: Jarmo Kelo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 286
Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens 
sektion för individärenden för mandattiden som börjar 2023

HEL 2022-011887 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sek-
tion för individärenden enligt följande:

   Jäsen  Varajäsen
1. Saml. Mukhtar Abib Marit Hohtokari
2. Saml. Laura Varjokari Jouni Nevalainen
3. Gröna Kirsi Majander Okko-Pekka Karvonen
4. Gröna Ilmo Jokinen Pirkko Telaranta
5. SDP Sinikka Vepsä Eero Kiuru
6. SDP Esa Lehtopuro Peppi Tervo-Hiltula
7. VF Maija Karhunen Seppo Koskinen
8. Sannf. Marko Ekqvist Tanja Heiskanen
9. C Mia Laine Risto Airikkala

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

Ordförande Laura Varjokari
Vice ordförande Sinikka Vepsä

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleder sin verksamhet 
1.1.2023. Enligt den förvaltningsstadga som stadsfullmäktige godkände 
16.3.2022 (62 §) och som träder i kraft 1.1.2023 har sektorn en social-, 
hälsovårds- och räddningsnämnd med en räddningssektion och en 
sektion för individärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmil-
jösektorn såsom en ny servicehelhet till den nya sektorn.

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektion för individären-
den svarar för vissa ärenden som gäller ändringssökande i social-, häl-
sovårds- och räddningssektorn och för andra myndighetsärenden.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och er-
sättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäk-
tige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, perso-
ner som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ 
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samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroende-
uppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på 
grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är 
dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig. 

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.
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På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie le-
damöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelse-
talen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 747

HEL 2022-011887 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaostoon 9 jäsentä ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Mukhtar Abib Marit Hohtokari
2. Kok. Laura Varjokari Jouni Nevalainen
3. Vihr. Kirsi Majander Okko-Pekka Karvonen
4. Vihr. Ilmo Jokinen Pirkko Telaranta
5. SDP Sinikka Vepsä Eero Kiuru
6. SDP Esa Lehtopuro Peppi Tervo-Hiltula
7. Vas. Maija Karhunen Seppo Koskinen
8. PS Marko Ekqvist Tanja Heiskanen
9. Kesk. Mia Laine Risto Airikkala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Laura Varjokari
Varapuheenjohtaja Sinikka Vepsä

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 287
Val av ledamöter i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens 
räddningssektion för mandattiden som börjar 2023

HEL 2022-010491 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens 
räddningssektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Saml. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Gröna Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
5. SDP Antti Hytti Anne Herzig
6. Sannf. Matias Turkkila Natalia Gullstén
7. Sannf. Alisa Leppäkoski Pertti Villo
8. Sannf. Martina Houtsonen Toni Kuusela
9. RN Kimmo Niemelä Tomi Virkki

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

Ordförande Antti Hytti
Vice ordförande Martina Houtsonen

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt i enlighet med Mari Rantanens förslag 
Tuula Salo-Männikkö i stället för Natalia Gullstén till ersättare i social-, 
hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för sin mandattid utse nio ledamöter och nio 
personliga ersättare i social-, hälsovårds- och räddningsnämndens 
räddningssektion enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Saml. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Gröna Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
5. SDP Antti Hytti Anne Herzig
6. Sannf. Matias Turkkila Natalia Gullstén
7. Sannf. Alisa Leppäkoski Pertti Villo
8. Sannf. Martina Houtsonen Toni Kuusela
9. RN Kimmo Niemelä Tomi Virkki

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

Ordförande Antti Hytti
Vice ordförande Martina Houtsonen

Föredragandens motiveringar

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleder sin verksamhet 
1.1.2023. Enligt den förvaltningsstadga som stadsfullmäktige godkände 
16.3.2022 (62 §) och som träder i kraft 1.1.2023 har sektorn en social-, 
hälsovårds- och räddningsnämnd med en räddningssektion och en 
sektion för individärenden. Räddningsväsendet övergår från stadsmil-
jösektorn såsom en ny servicehelhet till den nya sektorn.

Räddningssektionen svarar för uppgifterna i räddningsväsendets ser-
vicehelhet och för de uppgifter som den särskilt blivit förordnad.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 
Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin 
mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice 
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ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och er-
sättare.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäk-
tige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, perso-
ner som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ 
samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroende-
uppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på 
grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är 
dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)
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Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig.

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden.

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.
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Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie le-
damöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelse-
talen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 748

HEL 2022-010491 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali-, terveys- 
ja pelastuslautakunnan pelastusjaostoon 9 jäsentä ja heidän hen-
kilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Kok. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Vihr. Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
5. SDP Antti Hytti Anne Herzig
6. PS Matias Turkkila Natalia Gullstén
7. PS Alisa Leppäkoski Pertti Villo
8. PS Martina Houtsonen Toni Kuusela
9. Liik. Kimmo Niemelä Tomi Virkki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Antti Hytti
Varapuheenjohtaja Martina Houtsonen

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 288
Val av ledamöter i nationalspråksnämnden för mandattiden som 
börjar 2023

HEL 2022-010144 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade utse sju ledamöter och sju personliga ersät-
tare i nationalspråksnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Saml. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Gröna May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. VF Stina Sjöblom Frank Lundgren
6. SFP Björn Månsson Emma Ringbom
7. SFP Anna Storå Joakim Horsma

Samtidigt beslutade stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordfö-
rande enligt följande:

Ordförande Björn Månsson
Vice ordförande Kimmo Sasi

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt i enlighet med Mia Haglunds förslag 
Frank Lundgren till ersättare för Vänsterförbundet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag
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Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar utse sju ledamöter och sju personliga ersätta-
re i nationalspråksnämnden enligt följande:

   Ledamot  Ersättare
1. Saml. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Saml. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Gröna May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. VF Stina Sjöblom  
6. SFP Björn Månsson Emma Ringbom
7. SFP Anna Storå Joakim Horsma

Samtidigt beslutar stadsfullmäktige utse ordförande och vice ordföran-
de enligt följande:

Ordförande Björn Månsson
Vice ordförande Kimmo Sasi

Föredragandens motiveringar

Enligt 19 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet i Nyland (615/2021) måste Helsingfors stad ha en na-
tionalspråksnämnd. Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör 
till den svenskspråkiga språkliga minoriteten.

Nationalspråksnämndens lagstadgade uppgifter i fråga om social- och 
hälsovården samt räddningsväsendet är:

1. att utreda, bedöma och uttala sig om hur fullmäktiges beslut på-
verkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken;

2. att utreda, bedöma fastställa behovet av tjänster som tillhan-
dahålls på svenska och följa tillgången på tjänsterna och deras 
kvalitet;

3. att utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen läg-
ga fram åtgärdsförslag för stadsstyrelsen om hur de tjänster och 
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servicekedjor som tillhandahålls på svenska ska utvecklas och 
om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av 
språkkunskaper;

4. att komma med förslag om innehållet i det samarbetsavtal mel-
lan de tvåspråkiga välfärdsområdena som avses i 39 § i lagen 
om ordnande av social- och hälsovård och i det organiseringsav-
tal för HUS som avses i 9 § i denna lag, lämna utlåtande om av-
talen till fullmäktige samt följa fullgörandet av avtalen. 

Nämnden kan också ha andra uppgifter som anges i förvaltningsstad-
gan.

Nämnden ska årligen lämna stadsstyrelsen en berättelse om hur tjäns-
terna på minoritetens språk har genomförts. Styrelsen lämnar fullmäk-
tige ett utlåtande om de åtgärder som nämndens berättelse ger anled-
ning till.

Nämndens ordförande har rätt att närvara och yttra sig i styrelsen till 
den del styrelsen behandlar ärenden som gäller social- och hälsovår-
den eller räddningsväsendet.

Enligt 25 kap. 6 § i den förvaltningsstadga som träder i kraft 1.1.2023 
är nationalspråknämndens uppgift dessutom att i fråga om stadens 
verksamhet:

1. att utreda, bedöma och fastställa behovet av tjänster som till-
handahålls på svenska och personalens språkkunskaper och 
följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet;

2. att utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen läg-
ga fram åtgärdsförslag om hur de tjänster och servicekedjor som 
tillhandahålls på svenska ska utvecklas och om kraven på per-
sonalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaper 
samt att ge utlåtanden om dessa; 

3. att behandla ett systematiskt främjande av tvåspråkigheten i 
stadens verksamhet samt att rapportera hur tvåspråkigheten 
genomförs och hur utvecklingsarbetet med stadens tjänster och 
personalens språkresurser framskrider inom sådana områden 
som nämnden fastslår.

Nämnden har sju ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Stadsfullmäktige väljer för sin mandattid ledamöter och ersättare i 
nämnden så att ledamöterna nämnden är personer som hör till den 
svenskspråkiga språkliga minoriteten. Stadsfullmäktige väljer dessutom 



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 251 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/7
23.11.2022

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

en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland dess ordina-
rie ledamöter. Kanslichefen är föredragande i nämnden.

Bestämmelser i kommunallagen

Organens sammansättning (31 § 3 mom.)

För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas 
vad som föreskrivs om ordinarie ledamöter.

Mandattid för och val av ledamöter i organen (del av 32 § 1 mom.)

Ledamöterna i organen utses för fullmäktiges mandattid, om inte full-
mäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges 
mandattid.

Ordförande och vice ordförande för organen (33 § 1 mom.)

Fullmäktige eller ett annat organ som ansvarar för valet utser bland 
dem som valts till ledamöter en ordförande och ett tillräckligt antal vice 
ordförande för organet. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid 
samma valförrättning, om inte fullmäktige har fattat beslut om en ordfö-
randemodell.

Kommunens förtroendevalda (69 § 1 och 2 mom.)

Förtroendevalda i kommunen är ledamöterna och ersättarna i fullmäk-
tige, personer som har valts till ledamöter i kommunens organ, perso-
ner som kommunen har valt till ledamöter i en samkommuns organ 
samt andra personer som har valts att sköta kommunala förtroende-
uppdrag. En kommunal tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på 
grundval av sin uppgift har valts till ledamot i ett kommunalt organ är 
dock inte kommunal förtroendevald.

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag (70 § del av 1 mom., 2 mom.)

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget.

En förtroendevald samt en person som är på förslag till något annat för-
troendeuppdrag än fullmäktigeledamot ska på begäran av fullmäktige 
eller organet i fråga lämna en redogörelse för de omständigheter som 
kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är valbar.

Allmän valbarhet (71 §)
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Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäkti-

geledamöterna väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag för-
rättas, och som

3. inte har förklarats omyndig. 

Valbarhet till övriga organ (74 §)

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, 
dock inte

1. den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 
eller utskottet,

2. den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som 
bedriver verksamhet inom nämndens eller utskottets uppgift-
sområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart or-
gan eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed 
jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig 
nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som 
normalt behandlas i nämnden. 

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas 73 § 2 
mom.

Till en direktion och en kommitté kan väljas också den som inte är val-
bar till kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommu-
nen inte är.

Övriga bestämmelser

Bestämmelser i jämställdhetslagen (4 a § 1 mom.)

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga or-
gan samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med 
undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara represen-
terade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för nå-
got annat.

Kommunallagens bestämmelser om val (105 § 1, 2 och 3 mom. samt delar av 4 och 
5 mom.)

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.
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Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det 
begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som mot-
svarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal 
personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska 
den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättar-
na personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas 
vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte 
personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie le-
damöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelse-
talen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kom-
munalval. Proportionella val och, när så yrkas, även majoritetsval ska 
förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 749

HEL 2022-010144 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä 
ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Kimmo Sasi Silva Mertsola
2. Kok. Hanna Lähteenmäki Yaron Nadbornik
3. Vihr. May Högdal Anders Brandt
4. SDP Simon Bergman Marianne Laxén
5. Vas. Stina Sjöblom  
6. RKP Björn Månsson Emma Ringbom
7. RKP Anna Storå Joakim Horsma

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Björn Månsson
Varapuheenjohtaja Kimmo Sasi

Käsittely

07.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Kimmo Sasi varapuheenjohtajaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi
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§ 289
Gruppmotion av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om att stärka 
beredskapen i en förändrad säkerhetsmiljö

HEL 2022-004681 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Marko Kettunen föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att inkludera instruktioner för och ordnandet av skyddet av 
stadsbornas sällskapsdjur i räddningsplanen.

Marko Kettunens förslag till hemställningskläm understöddes inte, var-
vid det förföll. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Petri Parviainen, chef för planeringsenheten för beredskap och befolkningsskydd, te-
lefon: 040 405232270

petri.parviainen(a)hel.fi
Katariina Kainulainen-Dambrosio, specialsakkunnig, telefon: 09 310 36023

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Vierunen Maarit Kokoomus: Turvallisuusym-
päristön muutokset edellyttävät toimia varautumisen vahvistamiseksi

2 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vastaus Kokoomuksen valtuus-
toryhmän aloitteeseen

3 Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelman yleinen osa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslår 30.3.2022 i sin gruppmotion 
att staden utöver de nuvarande åtgärderna ska uppdatera sin plan för 
att säkra helsingforsarnas säkerhet på grund av den förändrade inter-
nationella säkerhetsmiljön.

Samlingspartiet föreslår särskilt att skyddsrummen ska kartläggas sys-
tematiskt och att staden ska inleda behövliga åtgärder för att försäkra 
sig om deras tillräcklighet och funktionalitet. Dessutom ska man se till 
att husbolagens säkerhetsansvariga aktiveras för att granska skydds-
rummen samt förmedla information om möjligheten att få uppdaterade 
anvisningar, t.ex. anvisningsmaterial som Räddningsbranschens Cen-
tralorganisation i Finland har producerat. Dessutom föreslås att man 
ser till att systemet för befolkningsskyddslarm fungerar samt vidtar de 
behövliga åtgärderna för att säkra funktionaliteten. Samlingspartiet fö-
reslår också att Helsingfors stad producerar en handbok om beredskap 
där det tas upp hur man ska agera i en farlig situation och hur man 
med sin egen verksamhet själv kan förbereda sig.

Koordineringsansvar

Helsingfors stads räddningsverk agerar som koordinerande aktör när 
det gäller Helsingfors beredskap på allvarliga störningssituationer och 
befolkningsskydd ur räddningsväsendets perspektiv.

Skyddsrum

I Helsingfors finns allt som allt cirka 5 500 skyddsrum, där det finns cir-
ka 900 000 skyddsplatser. De fördelas enligt typ på följande sätt:

 Fastighetsspecifika skyddsrum (husskydd):cirka 5 440 st., d.v.s. 
720 000 skyddsplatser. De finns till exempel i ämbetsverk, hotell, 
köpcentrum, skolor och daghem.

 Allmänna och gemensamma skyddsrum (bergsskydd): cirka 60 st., 
d.v.s. 180 000 skyddsplatser.

Alla skyddsrummens skick, såväl husskyddens som bergsskyddens, 
ska upprätthållas årligen. En årlig kontroll av bl.a. skyddsrummets ven-
tilationssystem, övertrycks- och dämningsventiler, tätningar och befolk-
ningsskyddsmaterial rekommenderas. Över besiktningen av anord-
ningarnas funktion ska ett inspektionsprotokoll uppgöras. I protokollet 
antecknas de utförda besiktningarna. Inspektionsprotokollet ska uppvi-
sas på begäran till räddningsmyndigheten. Så brukar man gå till väga i 
samband med brandsyn.

Den återkommande kontroll av anordningar i skyddsrum ska göras 
med minst 10 års mellanrum och anordningarnas och utrustningens 
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funktionsskick ska upprätthållas i enlighet med tillverkarens anvisning-
ar.

Under våren 2022 har Helsingfors stads räddningsverk med hjälp av en 
enkät kartlagt funktionaliteten och användbarheten hos de skyddsrum 
staden äger och förvaltar. En av rekommendationerna till stadens sek-
torer, aktiebolag och affärsverk är att man ska utbilda skyddsrumsskö-
tare. Räddningsverket har för detta behov skräddarsytt ett skyddsut-
bildningspaket tillsammans med Helsingfors Räddningsförbund rf.

Husbolagens säkerhetsansvariga har aktiverat sig och bolagen har ut-
nämnt en lovvärd mängd deltagare till de skyddsrumsskötarkurser som 
Helsingfors Räddningsförbund rf. ordnar. Man har ordnat fler kurser för 
skyddsrumsskötare inom Helsingfors Räddningsförbund rf. i och med 
att efterfrågan har ökat. Räddningsverket har också aktivt delat ut an-
visningar som producerats av dem själva, inrikesministeriet och Rädd-
ningsbranschens Centralorganisation.

Bergsskydd

Bergsskydden i Helsingfors består av allmänna skyddsrum, gemen-
samma skyddsrum och kombinationer av dem. De allmänna skydds-
rummen är bergsskydd som staden låtit bygga. De är avsedda för per-
soner som bor, arbetar eller vistas i staden samt för personer som rör 
sig utomhus och inte kan skyddas tillräckligt på andra sätt. De gemen-
samma skyddsrummen är bergsskydd som byggts för flera fastigheter 
och de är avsedda för dem som arbetar eller bor i fastigheterna. 
Stadsmiljönämnden ansvarar för bergsskydden.

Ända sedan krigen har man byggt allmänna och gemensamma bergs-
skydd i Helsingfors och under årtiondenas lopp har bestämmelserna 
ändrats. Skydden har genomgått renoveringar men i en del av dem är 
tekniken föråldrad och alla skydd uppfyller inte som sådana de krav 
som räddningslagen förutsätter. Förnyelsebehov finns särskilt i reserv-
krafts-, el- och ventilationssystemen. Alla bergsskydd ger ändå även i 
sitt nuvarande skick ett mycket bra skydd mot spräng- och splitterverk-
ningar samt mot byggnadsras.

Renoveringarna av bergsskydden är en form av långsiktig utveckling 
som görs planmässigt i samarbete med stadsmiljösektorn. Renove-
ringen av ett av skyddsrummen blir klar i år och en tidtabell har gjorts 
upp för att renovera fem skyddsrum till. Räddningsverket har också ak-
tivt arbetat för att byggandet av ett skyddsrum vid Vänskapens park 
ska inledas. Byggandet av ett skyddsrum vid Vänskapens park ingår i 
stadsmiljösektors hyres- och aktieprogram.
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Räddningsverket har föreslagit en snävare tidtabell för årsrenoveringar 
och förbättringar av bergsskydd och de har utarbetat ett förslag om re-
noveringarna. Ärendet är under beredning hos stadsmiljösektorn. De 
stora investeringsplanerna och investeringsbesluten om byggande och 
renovering kräver ändå politiska beslut.

Planen för årsrenovering och förbättring av bergsskydd bör sättas i 
verket så snabbt som möjligt. Om detta kräver betydande resurser ska 
man se till att det i samband med beredningen av 2024 års budget 
finns förutsättningar att fatta de beslut som behövs.

I husbyggnadsprogrammet i budgetförslaget för 2023 ingår repara-
tionsprojekt för nio skyddsrum som huvudsakligen ska genomföras 
först åren 2029 och 2031. Enligt stadsmiljösektorn har projekten skjutits 
upp för att anpassa dem till ramen för budgetförslaget. Utgångspunkten 
för anpassningen har varit att säkerställa kontinuiteten i stadens alla 
projekt såväl som i finansieringen av stadens lagstadgade service och i 
kedjorna av tillfälliga utrymmen. På grund av anpassningen kan de re-
noveringar som räddningsväsendet föreslagit inte genomföras inom 
den önskade tidtabellen.

Räddningsverket deltar aktivt i projektet för kartläggning av skyddsrum 
som leds av inrikesministeriet och på grund av detta ansågs det inte 
ändamålsenligt att göra en egen kartläggning över skyddsrummen i 
Helsingfors. Räddningsverket har exakta uppgifter om bergsskyddens 
skick.

Befolkningsskyddslarmen

Alla larmanordningar för varning av befolkningen har besiktats och bris-
terna i både larmanordningarna och Nödcentralsverkets datasystem 
har reparerats. För tillfället fungerar larmanordningarna oklanderligt. Till 
följd av ett pågående projekt förnyas larmanläggningarnas styrnings- 
och förstärkarsystem. Larmnätverket ska också utvidgas under de 
kommande åren till nya bostadsområden samt till buller- och skuggom-
råden.

Kommunikation

Kommunikationen om befolkningsskydd och beredskap har ökats i alla 
olika kanaler. Information om ifrågavarande teman finns bl.a. på rädd-
ningsverkets webbsida och i Helsingforstidningen som delas ut till alla 
hem i Helsingfors (t.ex. 1/2022 som utkom i juni).

Planering av och åtgärder för kommunikation om befolkningsskydd har 
gjorts och görs fortfarande samordnat och i samarbete med inrikesmi-
nisteriet och Helsingfors stads säkerhetsorganisation och kommunika-
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tion. Syftet är att öka medborgarnas medvetande om beredskap utan 
att väcka  onödig oro. Information om beredskap och befolkningsskydd 
men också om reservförråd kan man få ur flera källor.

Skyddsplan

Helsingfors stads räddningsverk har uppdaterat den offentliga delen av 
stadens befolkningsskyddsplan (bilaga 3). Planens innehåll används 
bland annat i samband med kommunikation vars syfte är att informera 
om stadens beredskap och även att ge råd om frivillig beredskap och 
att uppmuntra till det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Petri Parviainen, chef för planeringsenheten för beredskap och befolkningsskydd, te-
lefon: 040 405232270

petri.parviainen(a)hel.fi
Katariina Kainulainen-Dambrosio, specialsakkunnig, telefon: 09 310 36023

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Vierunen Maarit Kokoomus: Turvallisuusym-
päristön muutokset edellyttävät toimia varautumisen vahvistamiseksi

2 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vastaus Kokoomuksen valtuus-
toryhmän aloitteeseen

3 Helsingin kaupungin väestönsuojelusuunnitelman yleinen osa

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 792

HEL 2022-004681 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Kappaleen 14 jälkeen lisätään:

”Kalliosuojien vuosikorjaus- ja parantamissuunnitelmaa tulee edistää 
mahdollisimman nopeasti. Siltä osin kuin tämä vaatii merkittäviä lisäre-
sursseja tulee asia valmistella niin, että vuoden 2024 talousarvion val-
mistelun yhteydessä on edellytys tehdä asiasta tarvittavat päätökset.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Petri Parviainen, varautumisen ja väestönsuojelun suunnitteluyksikön päällikkö, puhe-
lin: 040 405232270

petri.parviainen(a)hel.fi
Katariina Kainulainen-Dambrosio, vs. valmiuspäällikkö, puhelin: 09 310 36023

katariina.kainulainen-dambrosio(a)hel.fi
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§ 290
Gröna fullmäktigegruppens motion om att inrätta rådgivning för äld-
re vid seniorcentren

HEL 2022-004678 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto, Helsingin vanhusneuvosto, 18.5.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Gröna fullmäktigegruppen föreslår i sin gruppmotion att staden ska in-
rätta rådgivning för äldre vid seniorcentren på ett tillgängligt och enkelt 
sätt.

Stadsstyrelsen konstaterar att syftet med helheten Helsingforsarnas 
hälsa och välfärd blir bättre i stadsstrategin 2021–2025 bland annat är 
att tjänster finns att tillgå på tillräckligt nära håll, att förbättra framför-
hållningen och att satsa på digitala social- och hälsovårdstjänster. En-
ligt social- och hälsovårdssektorns verksamhetsplan för 2022 ska äldre 
människors välbefinnande och hälsa förbättras genom att öka möjlighe-
ten att komma igång och motionera. Detta sker genom att börja använ-
da motionsavtal i alla sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjänster. Enligt 
planen utvecklas också de elektroniska tjänsterna och man ökar antalet 
distansgrupper och distansbesök.     

Stadsstyrelsen anser att det inte är ändamålsenligt att utreda behovet 
av separat rådgivning för äldre, eftersom sjukhus-, rehabiliterings- och 
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omsorgstjänsternas Seniorinfo och seniorcenter med sina nuvarande 
handlednings- och rådgivningstjänster kan erbjuda övergripande verk-
samhet för att förebygga försämring av hälsan och funktionsförmågan 
hos äldre. Dessutom kan tjänsterna utvecklas vidare. Den förebyggan-
de rådgivningen och handledningen måste dock förstärkas.

Individuella tjänster med låg tröskel är viktiga. Utöver seniorinfons tele-
fonservice och uppsökande tjänster samt informationstillfällen bör seni-
orcentren även erbjuda mångsidig rådgivning och kunna hänvisa sina 
kunder till de tjänster som de behöver. Särskilt anhöriga till minnessju-
ka eller mentalvårds- och missbrukartjänsternas klienter som inte om-
fattas av närståendevården behöver råd. För de äldre som behöver di-
girådgivning och juridisk rådgivning är dessa tjänster dessutom svåra 
att hitta. Kommunikationen om serviceutbudet och hur tjänsterna fun-
gerar bör förtydligas både på nätet och i seniorcentren.  

Social- och hälsovårdsnämnden och äldrerådet har gett utlåtande i 
ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlå-
tande.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite
2 Lausunto, Helsingin vanhusneuvosto, 18.5.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 793

HEL 2022-004678 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Kappaleen 5 loppuun lisäys:
"Tätä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta on kuitenkin vahvis-
tettava."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 171

HEL 2022-004678 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle vihreiden 
valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että selvitetään ikääntyneiden neuvoloiden pe-
rustamista seniorikeskusten yhteyteen toteuttaen ne käyttäjäryhmälle 
saavutettavalla ja helppokäyttöisellä tavalla. Aloitteessa todetaan, että 
Seniori-infon tarjoaman ikääntyneiden palveluohjauksen ja neuvonnan 
lisäksi tarvitaan laaja-alaisempaa terveysneuvontaa esimerkiksi liikun-
nan, terveellisen ruokavalion ja muun terveellisen elämäntavan tukemi-
seksi. Aloitteen mukaan ikääntyneiden neuvolat tarjoaisivat myös mu-
istineuvontaa ja tukea sekä omaishoitajille että mielenterveys- ja päih-
deongelmista kärsiville. Niiden toiminta voisi perustua terveydenhoita-
jan ja/tai sosiaaliohjaajan kynnyksettömään vastaanottoon paikan 
päällä tai verkossa.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että asian selvittämiselle ja erilli-
sille ikääntyneiden neuvoloille ei ole tarvetta, koska sairaala-, kun-
toutus- ja hoivapalvelujen Seniori-infon ja seniorikeskusten nykyisillä 
ohjaus ja neuvontapalveluilla sekä niitä kehittämällä on mahdollista to-
teuttaa ikääntyneiden laaja-alaisempi terveys- ja toimintakykyhaittoja 
ehkäisevä toiminta.

Sosiaali- ja terveysneuvontaa ja asiakasohjausta koskevat lait ja kaupungin strate-
ginen ohjaus

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012, 12 §) velvoittaa kuntaa järje-
stämään ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja 
itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Terveydenhoitolain 
(13326/2010) 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukka-
iden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä 
tukevaa terveysneuvontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin 
terveydenhuollon palveluihin. 

Helsingin vuosien 2021–2025 kaupunkistrategian helsinkiläisten hyvin-
vointi ja terveys paranevat -kokonaisuuden tavoitteina on muun muas-
sa palveluiden saatavuus riittävän lähellä, ennakoivan otteen paranta-
minen sekä digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistaminen. 
Sosiaali- ja terveystoimen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 on 
ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamisen toimenpiteenä li-
sätä mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeellelähtöön ottamalla kaikissa 
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palveluissa käyttöön liikku-
missopimus. Suunnitelman mukaan myös sähköisiä palveluja kehite-
tään ja etäryhmien sekä etäkäyntien määrää lisätään.

Sosiaali- ja terveystoimen neuvonta- ja asiakasohjauspalvelut

Sosiaali- ja terveystoimessa asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa on tar-
jolla sekä keskitettynä palveluna että lähipalveluna monessa toiminta-
pisteessä. Ohjaus ja neuvonta sisältyvät kaikkiin palveluihin. 

Ikääntyneiden keskitettyä asiakasohjausta ja yleisneuvontaa tarjoaa 
puhelimitse Seniori-info, joka ylläpitää myös Stadin seniori-info -
nettisivustoa. Seniori-info tekee alustavan palvelutarpeen arvioinnin ja 
ohjaa asiakkaan tarvittaessa oikean asiantuntijan luokse, esimerkiksi 
muistineuvolaan tai järjestöjen tarjoamien palvelujen piiriin. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimintasuunnitelman mukaisesti asiakaskontakteis-
sa otetaan liikkuminen puheeksi. Seniori-info jalkautuu myös ikäänty-
neiden tilaisuuksiin ja asuinalueiden kauppakeskuksiin sekä kerran vii-
kossa Kalasataman ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksiin ja-
kamaan ikääntyneille suunnattua informaatiota sosiaali- ja terveyspal-
veluista. Seniori-info kutsuu myös kaikki kyseisenä vuonna 75 tai 85 
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vuotta täyttävät Hyvinvointia arkeen -tilaisuuksiin, joissa kerrotaan mu-
un muassa senioriliikunnan, suun terveydenhuollon sekä alueellisten 
palvelukeskusten toiminnasta.  

Helsingissä on kymmenen seniorikeskusta eri puolilla kaupunkia. Niis-
sä jokaisessa toimii palvelukeskus, joka tarjoaa ohjausta ja neuvontaa 
sekä järjestöjen kanssa tehtävänä yhteistyönä avointen ovien har-
rastus- ja ryhmätoimintaa ikääntyneille. Palvelukeskukset ohjaavat asi-
akkaita esimerkiksi oman palvelukeskuksen tuettuihin tai avoimiin li-
ikuntaryhmiin sekä kuntosalille. Tarjolla on myös etäkuntoutusta ja mu-
uta ryhmätoimintaa etäpalveluna. Palvelukeskuksissa toimii myös pä-
ihde- ja mielenterveyden vertaistukiryhmiä ja niissä järjestetään luento-
ja ja tietoiskuja muun muassa ravitsemuksesta, liikunnasta ja aivoter-
veydestä. Seniorikeskuksissa toimivat myös omaishoidon toiminta-
keskukset, joista omaishoitoperhe saa yksilöllistä ja ryhmätukea 
omaishoidon eri vaiheisissa. 

Terveydenhuoltolain mukainen terveysneuvonta tukeutuu ensisijaisesti 
sähköisiin kanaviin ja itsepalveluun. Esimerkkeinä sähköinen Omaolo-
sivusto ja omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus. Terveys- ja 
hyvinvointikeskusten lääkärikäynneillä on käytössä niin sanottu seniorin 
terveystarkastus, jossa puututaan iäkkäille tyypillisimpiin ongelmiin.

Lautakunta painottaa yksilöllisen matalan kynnyksen neuvontapalvelun 
merkitystä. On tärkeää, että Seniori-infon puhelinpalvelun ja jalkautu-
van palvelun sekä informaatiotilaisuuksien lisäksi myös seniori-
keskuksissa on saatavissa monipuolista neuvontaa ja ohjausta palvelu-
iden piiriin. Neuvojen tarvetta on erityisesti niillä muistisairaiden tai mie-
lenterveys- ja päihdeasiakkaiden läheisillä, jotka eivät ole omaishoidon 
piirissä. Myöskään digineuvonnan ja oikeudellinen neuvonnan tarpees-
sa olevat iäkkäät eivät helposti löydä näitä palveluita. Lautakunnan mi-
elestä seniorikeskusten palvelukeskusten toimintaa näillä alueilla olisi 
vahvistettava ja palveluista viestitettävä laajalti sekä verkossa että se-
niorikeskuksissa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa ennakoivalla otteella kaupunkistrate-
giaa helsinkiläisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Ikäänty-
neille on laajat neuvonta- ja ohjauspalvelut tarjolla niin keskitettynä pal-
veluna Seniori-infossa kuin seniorikeskusten palvelukeskuksissa lähel-
lä asukkaita."

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lisätään ennen Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ar-
viointi -otsikkoa seuraava uusi kappale: 

"Lautakunta painottaa yksilöllisen matalan kynnyksen neuvontapal-
velun merkitystä. On tärkeää, että Seniori-infon puhelinpalvelun ja 
jalkautuvan palvelun sekä informaatiotilaisuuksien lisäksi myös seniori-
keskuksissa on saatavissa monipuolista neuvontaa ja ohjausta palvelu-
iden piiriin. Neuvojen tarvetta on erityisesti niillä muistisairaiden tai mie-
lenterveys- ja päihdeasiakkaiden läheisillä, jotka eivät ole omaishoidon 
piirissä. Myöskään digineuvonnan ja oikeudellinen neuvonnan tarpees-
sa olevat iäkkäät eivät helposti löydä näitä palveluita. Lautakunnan mi-
elestä seniorikeskusten palvelukeskusten toimintaa näillä alueilla olisi 
vahvistettava ja palveluista viestitettävä laajalti sekä verkossa että se-
niorikeskuksissa."

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuk-
sen yksimielisesti ilman äänestystä. 

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Alexandra Allén, arviointipäällikkö, puhelin: 310 44774

alexandra.allen(a)hel.fi
Maarit Varis, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42850

maarit.varis(a)hel.fi
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§ 291
Gruppmotion av Centerns fullmäktigegrupp om att förbättra invå-
narnas möjligheter till att påverka i fråga om kvaliteten och trivseln 
vid boende

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Kolbe Laura Asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Centerns fullmäktigegrupp konstaterar i sin gruppmotion 30.3.2022 
bland annat att det under de kommande åren byggs många nya bo-
stadsområden i Helsingfors, och utförs kompletteringsbyggande. Nya 
byggnader är en investering som håller från generation till generation. 
Det är inte likgiltigt hur nya områden ser ut och hur kompletteringsbyg-
gande respekterar arkitektoniska skikt i omgivningen. Arkitekturen och 
till exempel hur fungerande bottenplan bostäderna har inverkar avse-
värt på hur de boende trivs i sitt hem, sin stadsdel och i Helsingfors.

Det är ofta svårt för stadsborna att i planläggningsskedet få reda på 
hurdana hus eller bostäder den aktuella planen möjliggör. Omfattande 
debatter har även förts om att nya bostäder är mörka och att de inte 
har tillräckligt med naturligt ljus. Många tvister avseende planläggning 
har handlat om hur ett framtida objekt tar hänsyn till relationen mellan 
den byggda kulturmiljön och rekreationsmiljön i naturen.
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Centerns fullmäktigegrupp föreslår att staden utreder möjligheterna till 
såväl att höra invånarna mer när man bygger bostadshus och områden 
som att höra deras åsikter om trivseln och arkitekturen i bostadsområ-
dena. Gruppen hoppas att Helsingfors fördomsfritt skulle börja tänka på 
hur man bäst och interaktivt kan främja såväl stadsbildmässiga och -
miljömässiga mål som trivseln i staden ur ett brett perspektiv på basis 
av invånarnas åsikter och respons samt internationella förebilder.

Gruppen efterlyser investeringar i till exempel ytmaterial på byggnader, 
detaljer på fasader och rentav i takkonstruktioner så att man skapar fler 
sådana harmoniska stadsmiljöer som respekterar ekologiska och histo-
riska skikt i både stadskärnan och förorterna. Det finns exempel annor-
städes i Norden och Tyskland där man har förstått vilka särdrag i gam-
la, historiska byggda miljöer som enligt folkets uppfattning gör dem bå-
de sköna, gröna, trivsamma och attraktiva. Målet borde vara att känna 
igen dessa ekologiska och kulturella särdrag i vår miljö och att möjlig-
göra dem när det byggs nytt.

Stadsmiljönämnden och nämnden för kultur och fritid har gett utlåtande 
i ärendet. 

Stadsmiljönämnden svarar för planläggningen med att antingen själv-
ständigt godkänna planer eller ge stadsstyrelsen och vidare stadsfull-
mäktige förslag till ändringar. Nämnden godkänner också gatu-, trafik- 
och parkplaner. Nämndens miljö- och tillståndssektion svarar för sta-
dens byggnadstillsyn, det vill säga att bevilja bland annat bygglov. Kul-
tur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, fritids-, idrotts- och ungdoms-
väsendet. Även stadsmuseet med ansvar för kulturarvet lyder under 
nämnden.

Synpunkter från stadsmiljönämnden

Nämnden framhäver att stadsborna, för att kunna delta, bör få veta om 
pågående planer och om sina möjligheter att delta. Stadsmiljösektorn 
är aktiv på sociala medier, och antalet följare på kanalerna har ökat 
kraftigt. Alla har även möjlighet att abonnera på Planvakten till sin e-
post. Stadens webbplats förnyas för tillfället med hjälp av servicedesign 
så att den blir mer åskådlig och användarvänlig. I fråga om planlägg-
ning är man också på väg att ta fram nya webbsidor under temat 
Helsingfors i förändring (Muuttuva Helsinki), och möjligheter till delta-
gande ges också traditionellt genom annonsering i dagstidningar.

Samarbetet utvecklas också tillsammans med bland annat ungdomsrå-
det, äldrerådet och rådet för funktionsnedsatta samt organisationer 
med representation för invandrare, lättläst information ökas och planen 
för deltagande och bedömning enligt markanvändnings- och bygglagen 
förnyas. Man låter utföra en kommunikationsundersökning varje år. 
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Stadsplaneringssektorn samlar flest ställningstaganden i stadens tjänst 
Säg din åsikt.

Sektorn ordnar också de populära tillfällena Nytt i Helsingfors där man 
även kan delta på nätet. En tillgänglig (textad) inspelning finns att tillgå 
under tre månader efter tillfället. År 2021 ordnades till exempel 12 så-
dana tillfällen och minst 3 250 stadsbor deltog då i dem och inspelning-
arna sågs nästan 13 500 gånger. Man har även för avsikt att utnyttja 
externa facilitatorer vid planläggningstillfällen och då blir metoderna för 
interaktivitet ännu mångsidigare.

Den allmänna kvaliteten i stadsstrukturen påverkas av otaliga faktorer, 
bland annat ekonomiska randvillkor, stadskulturens styrka och stads-
strukturens ålder. Helsingfors är i Finland i särklass som producent av 
högklassig ny stadsstruktur, men det finns även mycket att lära sig om 
bland annat internationella kontakter, vad gäller såväl planläggning 
som hela byggkedjan.

Även bottenplanen i bostäder kan i viss mån påverkas med planbe-
stämmelser och dimensionering av byggnader, men deras kvalitet av-
görs i praktiken först i byggnadsplaneringsskedet. För att vi ska kunna 
erbjuda stadsborna en så högklassig miljö som möjligt enligt alla indi-
katorer, bör man säkerställa att Helsingfors även framöver har en så 
god ekonomisk framgång som möjligt.

Synpunkter från kultur- och fritidsnämnden

Nämnden omnämner i sitt utlåtande att planering enligt markanvänd-
nings- och bygglagen samt kommunens byggnadsordning tillhandahål-
ler metoder för att påverka boendemiljön. Det har föreslagits ändringar 
till lagen och staden håller på med att förnya byggnadsordningen.

Dessutom påpekar nämnden att stadsmuseet fungerar som sakkunnig 
myndighet vid byggande, bland annat avseende faktorer som gäller 
stadsbilden, till exempel dimensioner och höjden av byggnader, men 
att det inte tar ställning till planeringen av bostäder. Bostädernas kvali-
tet påverkas av bland annat bostadens storlek, ljusförhållanden och 
funktionalitet. Vid planering av byggnader bör samarbetet mellan bygg-
herren, planeraren och de boende utökas. För vissa objekt ges möjlig-
het i planeringsskedet att påverka de framtida bostäderna, och samar-
betet mellan planeraren och användaren kan utökas, bland annat ge-
nom pilotprojekt som staden inleder.

Nämnden anser att bostadsplaneringen påverkas av politiska, ekono-
miska och samhälleliga faktorer och motiv. Bostadsplaneringen kan 
styras med politiska beslut genom bestämmelser gällande till exempel 
bostadens minnimistorlek och övriga egenskaper. Att öka transparen-
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sen i processer ger boende och delaktiga bättre möjligheter att förstå 
aktörernas ställning och ansvar. Det är viktigt att informera om plan-
läggning, byggprojekt och bostadsplanering och informationen bör ökas 
så att möjligheterna till delaktighet för stadsborna är klara och begripli-
ga.

Samarbetet mellan planläggare, byggnadstillsynen och sektorerna är 
viktigt i stadens verksamhet. Kultur- och fritidssektorn är i färd med att 
utarbeta ett program för kulturmiljöer. Målet med programmet är att för-
bättra medvetenheten om kulturmiljöer inom stadens sektorer och 
bland invånarna. Programmet syftar till att hitta nya sätt att göra stads-
borna delaktiga i olika skeden av planeringen. Man vill uppmuntra till 
självständig verksamhet i offentliga stadsrum och miljöer, genom bland 
annat följande åtgärder:

- Stadsmuseet utvecklar och utvidgar verksamheten Adoptera ett mo-
nument.

- Stadsmiljösektorn utvecklar en s.k. Placemaking-verksamhetsmodell 
som ger stadsborna lättillgängliga möjligheter till deltagande i samut-
veckling av platser.

- Metoderna för samarbete och nätverksbyggande mellan olika områ-
den i staden utvecklas för att stärka medvetenheten om kulturmiljöerna 
och särdragen i områdena i samarbete med stadsmuseet, kultur-
centren, stadslotsarna, Helka ry och lokala aktörer.

Stadens kulturcentrum kunde i framtiden ha en starkare roll än hittills i 
planeringen av områden och offentliga lokaler samt verksamheten i 
dem, och som lotsar för deltagande konst- och kulturnära arbete.

Kompletterande synpunkter av föredragande

Föredragande refererar till motionen och konstaterar att även bostä-
dernas bottenplan, storlek, ljusförhållanden och funktionalitet samt möj-
ligheterna att möblera dem är viktiga aspekter med tanke på trivsel. 
Dessa faktorer avgörs i sista hand i samband med bygglovet, men det 
är skäl att observera att det ska beviljas om villkoren i lagen uppfylls. 
Den allmänna trenden har gått mot att sträva efter att lösgöra sig från 
all ej-nödvändig reglering, vilket även har lett till att staden avstod från 
sin praxis om att fastställa krav på minimiytor för bostäder i detaljpla-
ner. Eftersom stadens möjlighet att påverka bottenplanen i bostäder är 
relativt liten, kan ett gott samarbete mellan staden, byggherrar, forska-
re, övriga sakkunniga och de boende inte nog betonas. 
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Föredragande konstaterar också att stadens byggnadsordning, som 
just nu förnyas, uppskattas bli klar för att föredras för stadsstyrelsen 
och vidare för fullmäktige i början av 2023. Byggnadsordningen styr 
byggandet bland annat i fråga om detaljer som inte regleras i detaljpla-
nen.

Enligt 30 kap. 12 § i förvaltningsstadgan ska svaret på en gruppmotion 
behandlas i stadsfullmäktige inom åtta månader från att motionen 
väckts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Ryhmäaloite 30.03.2022 Kolbe Laura Asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 757

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 168

HEL 2022-004682 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää asukkaiden vaikutusmahdolli-
suuksien parantamista asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen kan-
natettavana. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä kaa-
voituksen ja suunnittelun eri vaiheissa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakentamista. Lain tavoitteena on 
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edel-
lytykset hyvälle elinympäristölle. Tavoitteena on myös turvata jokaisen 
osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja 
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tie-
dottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa (§ 1). Lisäksi rakennuksen 
tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää 
kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (§ 117). 

Uutta Kaavoitus- ja rakennuslakia valmistellaan. Ehdotus hallituksen 
esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi oli lausuntokierroksella 
loppuvuonna 2021. Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislaiksi 
julkaistiin 11.4.2022. Uuden lain tavoitteina on mm. yksinkertaistaa ra-
kentamisen lupakäytäntöjä ja helpottaa osallistumista ja vuorovaikutus-
ta. 

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten 
olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, 
olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun 
ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla (MRL § 50). Asemakaavoi-
tuksesta vastaa Helsingissä Kaupunkiympäristön toimiala.

Asemakaavassa määrätään mm. uudisrakennusten rakennusala, ra-
kennusoikeus, rakennuksen sijainti tontilla ja rakennuksen korkeus. Li-
säksi kaavassa voidaan antaa viihtyisyyteen liittyviä määräyksiä esim. 
julkisivumateriaaleista, pihojen suunnittelusta ja istutuksista.

Asemakaavojen muutoksissa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ase-
tetaan julkisesti nähtäville, joissain tapauksissa myös asemakaavalu-
onnos ja myöhemmässä vaiheessa asemakaavaehdotus. Asukkaat ja 
osalliset voivat siten kommentoida suunnitelmia jo varhaisessa vaihe-
essa. Helsingillä on käytössään sähköinen ”Kerro kantasi” -palvelu, 
jossa kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä uusista asemakaavois-
ta ja kaupunkisuunnitelmista. Kaupunkiympäristö järjestää myös vuoro-
vaikutteisia asukastilaisuuksia, joissa kaavasuunnitelmia esitellään. 
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Kommenteista laaditaan vuorovaikutusraportti asemakaavan lähtötie-
doksi.

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavoja kulttuuriympäristön asian-
tuntijana. Lausunnoissa kommentoidaan esim. uudisrakennusten so-
veltuvuutta olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja kaupun-
kikuvaan. Lisäksi tarkastellaan mm. rakennusten massoittelua, korkeut-
ta ja julkisivuja. Kaupunginmuseo ei ota kantaa uudisrakennusten 
asuntoihin.

Helsingissä on voimassa Rakennusjärjestys (2010), joka ohjaa suunni-
telmalliseen ja sopivaan rakentamiseen sekä ottamaan huomioon pai-
kalliset kulttuuri- ja luonnonarvot. 

Rakennusjärjestyksen tarkastaminen on aloitettu alkuvuonna 2022. 
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.10.2021 uu-
den kaupunkistrategian ”Kasvun paikka” vuosiksi 2021–2025, jonka pe-
rusteella kaupunkiympäristön toimialalla tarkistaminen käynnistettiin.

Rakentaminen ja suunnittelu

Asuntojen laatuun vaikuttavat mm. asunnon koko, valoisuus ja toimin-
nallisuus. Rakennuksia suunniteltaessa tulee yhteistyötä rakennuttajan, 
suunnittelijan ja asukkaan välillä lisätä. Joissakin kohteissa on toteutet-
tu mahdollisuus vaikuttaa tuleviin asuntoihin suunnitteluvaiheessa.  
Suunnittelun ja käyttäjän välistä yhteistyötä voidaan lisätä esim. kau-
pungin käynnistämillä pilottihankkeilla. 

Asuntosuunnittelussa vaikuttavat poliittiset, taloudelliset ja yhteiskun-
nalliset tekijät ja motiivit. Poliittisilla päätöksillä voidaan ohjata asunto-
jen suunnittelua sääntelemällä esim. asunnon minimikokoa ja muita 
ominaisuuksia. Prosessien läpinäkyvyyden lisääminen helpottaa asuk-
kaiden ja osallisten mahdollisuutta ymmärtää toimijoiden positiot ja 
vastuut.

Tiedottaminen kaavoituksesta, rakennushankkeista ja asuntosuunnit-
telusta on tärkeää ja sitä tulee lisätä niin, että osallisuuden mahdollisu-
udet ovat kaupunkilaisille selkeitä ja ymmärrettäviä.

Helsingin kulttuuriympäristöohjelma 2022

Helsingin kulttuuriympäristöohjelmassa korostetaan poikkihallinnollista 
yhteistyötä. Kaupungin eri palveluissa tehdään päivittäin suunnitelmia, 
jotka välillisesti tai välittömästi vaikuttavat rakennettuun ympäristööm-
me. Kaupunginmuseo alueellisena vastuumuseona ja Museovirasto 
ovat kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijaviranomaisia. Kaupunki-
suunnittelun, rakennusvalvonnan ja toimialojen tilapalveluiden työssä 
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rakennetun kulttuuriympäristön eri puolet näyttäytyvät. Asemakaavoitus 
on olennainen väline toisaalta rakennustehokkuuden määrittelylle toi-
saalta kulttuuriympäristöjen ja kaupunkivihreän suojelun huomioimisek-
si. Kulttuuriympäristöohjelman yhtenä toimenpiteenä on vahvistaa työ-
tapoja yhteistyön ja ymmärryksen lisäämiseksi kaupungin sisällä, jotta 
vaalittavat kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot, suojelutavoitteet 
sekä mahdolliset selvitystarpeet otettaisiin suunnittelussa ja kehittämi-
sessä mahdollisimman hyvin huomioon. 

Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on myös parantaa kaupungin 
toimialojen ja kaupunkilaisten kulttuuriympäristötietoisuutta. Ohjelmas-
sa pyritään löytämään uudenlaisia tapoja kaupunkilaisten osallistami-
sessa suunnittelun eri vaiheisiin. Omaehtoista toimintaa julkisissa kau-
punkitiloissa ja ympäristöissä halutaan kannustaa mm. seuraavin toi-
menpitein:

 Kaupunginmuseo kehittää ja laajentaa Adoptoi monumentti –toimin-
taa.

 Kaupunkiympäristö kehittää Placemaking -toimintamallia, joka tar-
joaa matalan kynnyksen osallisuusmahdollisuuksia kaupunkilaisille 
paikkojen yhteiskehittämiselle. 

 Alueellisen yhteistyön ja verkostoitumisen tapoja kehitetään kulttuu-
riympäristötietoisuuden ja alueiden ominaispiirteiden vahvistami-
seksi yhteistyössä kaupunginmuseon, kulttuurikeskusten, stadiluot-
sien, Helka ry.:n ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Myös brändin rakentamisen näkökulmasta Helsingin omaleimaisten 
kaupunginosien kulttuuri- ja luontovirkistysympäristöjen jatkuva ke-
hittäminen sekä niiden esiin tuominen yhteistyössä kaupunkilaisten, yri-
tysten ja yhteisöjen kanssa on tärkeää.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä useita sisäisiä ja ulko-
isia prosesseja, joiden tavoitteena on kaupunkilaisten osallistamisen li-
sääminen kaupunkisuunnittelun eri vaiheissa. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala kehittää uudenlaisia tapoja kaupunkilaisten osallisuuden li-
säämiseksi myös kulttuuriympäristöjen viihtyvyyden ja asukkaiden 
omaehtoisen toiminnan lisäämiseksi. Alueellisilla kulttuurikeskuksilla 
voisi olla jatkossa nykyistä vahvempi rooli alueiden ja julkisten tilojen 
suunnittelussa, toimien alueellisena alustana ja luotsina taide- ja kulttu-
urilähtöiselle osallistavalle työlle.

13.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto
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Lisätiedot
Sanna Granbacka, tutkija, puhelin: 09 310 27989

sanna.granbacka(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.09.2022 § 459

HEL 2022-004682 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa lausunnon kaupunginhalli-
tukselle:

Aloite koskee kaupunkiympäristön toimialan mahdollisuuksia laajentaa 
asukasvuorovaikutusta ja osallistumismahdollisuuksia, ja toisaalta aloi-
te koskee kaupunkirakenteen yleistä laatutasoa.

Osallistumisen edellytyksenä on, että kaupunkilaiset saavat kuulla 
käynnissä olevista suunnitelmista ja hankkeista ja osallistumismahdolli-
suuksistaan niihin. Kaupunkiympäristön toimiala on aktiivinen sosiaali-
sessa mediassa ja kanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet voimak-
kaasti. Sosiaalisen median lisäksi osallistumismahdollisuuksista viesti-
tään monikanavaisesti ja ajankohtaisia osallistumismahdollisuuksia voi 
seurata muun muassa viikoittain ilmestyvän ja sähköpostiin tilattavan 
Suunnitelmavahti-palvelun avulla. 

Helsingin kaupungilla on käynnissä verkkosivu-uudistus, jossa pal-
velumuotoilua hyväksi käyttäen sivut uudistuvat entistä selkeämmiksi ja 
käyttäjäystävällisemmiksi. Kaavoituksen osalta on valmisteilla uudet 
nettisivut osana Muuttuva kaupunki -kokonaisuutta. Kaavoitukseen liit-
tyvistä osallistumismahdollisuuksista julkaistaan lisäksi ilmoitukset 
perinteisissä sanomalehdissä.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee yhteistyötä laajasti eri järjestöjen 
kanssa kehittääkseen viestintää ja vuorovaikutusta. Erityisesti maahan 
muuttaneiden järjestöt ovat toivoneet selkeän kielen käyttöä kieliversio-
iden sijaan. Toimiala on julkaissut selkokielisen infovideon ”Osallistu 
Helsingin suunnitteluun!”. Siinä kerrotaan selkokielellä ja eri kulttuurit 
huomioiden miten voi osallistua kaupungin kehittämiseen palautteen 
antamisesta laajempaan osallisuuteen saakka. Olemme myös tarjon-
neet henkilöstölle selkeän kielen koulutusta. Vuonna 2022 olemme työ-
stäneet selkeämpää kaavahankkeen alkamisesta kertovaa kaupunki-
laisille lähetettävää infoa, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Työ on 
vielä kesken, mutta uudistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelmapoh-
jan avulla kaavahankkeista kerrotaan kiinnostavammin, lukijaystävälli-
semmässä järjestyksessä asioita esiin tuoden, selkeällä kielellä ja kuvi-
tusta laajemmin hyödyntäen. Työhön on osallistunut kaupunkilaisraja-
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pinnassa toimivaa henkilöstöä ja tulemme tekemään yhteistyötä myös 
kaupungin vaikuttajatoimielimien, kuten vanhus-, vammais- ja nuoriso-
neuvostojen kanssa.

Kaavoituksessa käytetään monipuolisia osallistumisen menetelmiä, jot-
ta erilaiset kaupunkilaiset löytävät itselleen omassa elämäntilantees-
saan sopivan tavan osallistua. Vuosittain tehtävän viestintätutkimuksen 
pohjalta tiedetään, että kaupunkilaiset toivovat erityisesti verkko-
osallistumista. Lukuisten verkkotilaisuuksien lisäksi toimiala avaa vuo-
sittain eniten verkkokommentointeja kaupungin Kerrokantasi-
palvelussa.

Toimialan järjestämät Uutta Helsinkiä -tilaisuudet kokoavat yh-
teen suurpiirin suunnitelmat ja hankkeet ja asukkaat saavat paremman 
kokonaiskuvan koko alueen kehittämisestä.  Isompia Uutta Helsinkiä -
tilaisuuksia voidaan markkinoida näkyvästi, jolloin tavoitetaan myös sel-
laisia kaupunkilaisia, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet kaupun-
kiympäristön tilaisuuksiin. Osallistumisen kynnystä pyritään madalta-
maan kiinnittämällä huomiota muun muassa kiinnostavaan ja selkeään 
viestintään ja tilaisuuden saavutettavuuteen. 

Verkkoon siirtyneet Uutta Helsinkiä -tilaisuudet ovat mahdollistaneet 
entistä laajemman kaupunkilaisten joukon osallistumisen, iltoja voi seu-
rata omalta kotisohvalta ja lisäksi tallenne on vapaasti katsottavissa ti-
laisuuden jälkeen kolmen kuukauden ajan saavutettavaksi tekstitettynä. 
Tilaisuuksista saatu palaute on ollut positiivista ja osallistuminen on ko-
ettu helpoksi. Monet ovat tuoneet esiin, että verkkotilaisuuksiin on hel-
pompi osallistua kuin läsnäolotilaisuuksiin ja että ne ovat yhdenvertai-
sempia. Verkkotilaisuuksissa on ollut parhaimmillaan yli 500 samanai-
kaista osallistujaa. Tilaisuuksien tallenteita on katsottu moninkertaiset 
määrät. Esimerkiksi vuonna 2021 tilaisuuksia järjestettiin 12, niihin 
osallistui vähintään 3 250 kaupunkilaista ja tallenteita katsottiin lähes 
13 500 kertaa. 

Uutta Helsinkiä -tilaisuuksien lisäksi asemakaavahankkeissa järjeste-
tään hankekohtaisia tilaisuuksia, nykyisin usein verkossa. Kaupunki-
laisten kiinnostus tulevaisuuden kaupunkia kohtaan on suurta ja olem-
me hankkineet verkkotilaisuuksien järjestämiseen ulkopuolista apua, 
jotta tilaisuuksia voidaan järjestää nykyistä enemmän. Syksyllä 2022 
käynnistyvät kaavatilaisuudet, joissa ulkopuolinen fasilitaattori koordinoi 
ja vetää 2−3 kaavahankkeen verkkotilaisuudet kuukausittain monipuo-
lisia vuorovaikutuksen menetelmiä käyttäen. Tällöin suunnittelusta vas-
taava arkkitehti voi keskittyä vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Illoista 
kerätään palautetta ja arvioimme miten ne vastaavat kaupunkilaisten 
toiveita. 
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Kaupungilla on käytettävissä kerrokantasi-hel.fi -kommentointipalvelu, 
jota käytetään kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa aktiivisesti. 
Usein palveluun laitetaan kyselyitä, joissa tietylle alueelle on tehty eri-
laisia suunnitelmavaihtoehtoja. Niiden pohjalta kommentoijien on hel-
pompi hahmottaa millainen alue voisi tulevaisuudessa olla ja arvioida 
mitä hyvää tai kehitettävää kussakin vaihtoehtoehdossa on. Toimialalla 
oli palvelussa vuonna 2021 30 suunnitelmaa kommentoitavana, vuon-
na 2020 kommentointeja oli noin 40 ja vuonna 2019 niitä oli noin 30. 
Kommentoinneista iso osa koski kaavoitusta, toki myös luonto- ja pu-
istoalueiden kehittämistä, liikennesuunnittelua ja palvelutiloja kuten uu-
sia kouluja koskevia kyselyitä oli. Kommentoinneista laaditaan aina yh-
teenvedot, jotka liitetään osaksi päätöksentekoaineistoa vuorovaikutus-
raporttiin.

Toimiala kehittää jatkuvasti osallistumisen menetelmiä ja arvioi vaik-
uttavuutta. Mm. nuorten muita heikompi osallistuminen kaavoituksesta 
käytävään keskusteluun on tunnistettu. Osallisuuden edistäminen vaatii 
kuitekin jatkuvaa huomiota ja kehittämistä mm. erilaisten kokeilujen 
avulla. 

Kaupunkirakenteen yleiseen laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät, mm. 
taloudelliset reunaehdot, kaupunkikulttuurin vahvuus ja kaupunkiraken-
teen ikä. Helsinki on korkealaatuisen uuden kaupunkirakenteen toteut-
tajana Suomessa omaa luokkaansa. Kuitenkin, mikäli yleistä laatua 
verrataan keskeisimpiin eurooppalaisiin pääkaupunkeihin, voidaan 
katsoa, että tavoitetaso on näissä historiallisissa miljoonakaupungeissa 
esimerkillisen korkealla ja niistä meillä on siten paljon opittavaa koko 
rakentamisen ketjun osalta. 

Kaavoituksella voidaan ratkaista rakennusten sopeutumista ympäri-
stöönsä. Kulttuuriarvot ovat lähtökohtana kaikessa kaavoituksessa. 
Kaavoituksella ratkaistaan myös tonttien käyttötarkoitusta kaupunkira-
kenteen monipuolisuuden ja kiinnostavuudenkin näkökulmasta, raken-
nusten massoittelua, sijaintia tonteilla, julkisen tilan määrää ja käyttö-
tarkoitusta. Massoittelulla ja kaavamääräyksillä voidaan jossain määrin 
vaikuttaa myös asuntopohjiin, mutta käytännössä niiden laatu ratka-
istaan vasta rakennussuunnitteluvaiheissa. Jotta pystyisimme tarjoa-
maan kaupunkilaisille kaikilla mittareilla mahdollisimman korkeatasoista 
ympäristöä, tulee varmistaa, että Helsinki on myös taloudellisesti mah-
dollisimman menestyvä tulevaisuudessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205
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§ 292
Kristdemokraternas gruppmotion om att förbättra tandvården

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att 
verksamheten med servicesedlar inom tandvården förbättras så att 
staden tar servicesedeln för total vård (KOHO) helt ur bruk och utveck-
lar servicesedeln för undersökning och vård (TUTHO). 1. Vid behov 
kan flera än två tänder behandlas med hjälp av servicesedeln. På så 
sätt bollas patienten inte längre fram och tillbaka mellan privata mot-
tagningar och den offentliga sektorn. Dessutom minskar byråkratin. 2. 
Staden avskaffar den övre gränsen för kostnader för ingreppen och de 
privata mottagningarna får själv fastställa priset. På så sätt skulle flera 
aktörer omfattas av servicesedlarna. Då får aktörerna själva bestämma 
om de konkurrerar i pris eller kvalitet och patienterna får större valfrihet. 
3. Servicesedelns ersättningstaxor ska höjas så att den andel som pa-
tienten ska betala minskar. Ersättningstaxorna har bara skurits ner un-
der de senaste tio åren samtidigt som kostnaderna för att producera 
tandvårdstjänster har stigit.         

Stadsstyrelsen konstaterar att det inom munhälsovården pågår en ana-
lys av produktionsmetoderna samt produktifierande och kostnadsbe-
räkning. Målet är att öka kapaciteten att ordna tjänster. Analysen ger 
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information om munhälsovårdens kostnader, processer, marknad, styr-
ning av producenter och kundupplevelse. På basis av resultaten utar-
betas rekommendationer som kan utnyttjas som stöd för bland annat 
planering av munhälsovårdens servicestrategi och vidareutveckling av 
servicesedlarna.

En av de största utmaningarna i användningen av servicesedlar är att 
beviljade servicesedlar inte används och att vården inte slutförs. Ett 
annat problem är att vården splittras mellan olika aktörer och att det är 
svårt att upphandla delar av vården. Servicesedeln TUTHO (undersök-
ning och vård) är en begränsad helhet. Servicesedelns undersöknings-
del har ett fast värde. Servicesedelvärdet på varje tilläggsbehandling 
som eventuellt ingår i helheten fastställs separat. På grund av sitt be-
gränsade innehåll lämpar sig servicesedeln TUTHO för en mycket mer 
begränsad målgrupp än servicesedeln KOHO (total vård). Med ser-
vicesedeln KOHO får kunden den undersökning och vård som hen be-
höver smidigt från en serviceproducent. Oberoende av vilken service-
producent en patient som använder servicesedeln KOHO vänder sig till 
är självriskandelen densamma som den kundavgift som patienten skul-
le betala i den kommunala munhälsovården.  Detta ökar likabehand-
lingen av kunder och valfriheten. Målet med den här ersättningsmodel-
len är att uppmuntra till en total vård i stället för enskilda behandlingar.           

Social- och hälsovårdsnämnden fattade senast beslut om priset på 
servicesedeln KOHO 1.2.2022 § 13. Nämnden förutsatte att arbetet 
med att utveckla sedeln fortsätter i nära samverkan med serviceprodu-
centerna. Dessutom förutsatte nämnden att den presenteras en utred-
ning om hur sedeln fungerar för kunderna, hur lockande den är för ser-
viceproducenterna och hur väl den går att jämföra med kostnaderna för 
egen serviceproduktion. Servicesedeln KOHO:s funktionalitet bedöms 
ytterligare i samband med utredningen. Också möjligheten att utvidga 
användningen av servicesedeln TUTHO bedöms när verksamheten 
med servicesedlar utvecklas.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 758

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 170

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kristillisde-
mokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin hammashoitoa tulisi 
parantaa luopumalla kokonaan kokonaishoidon (KOHO) -
palvelusetelistä ja kehittämällä tutkimus- ja hoito (TUTHO) -
palveluseteliä paremmin tilanteeseen sopivaksi laajentamalla sen sisäl-
töä aiemmasta siten, että tarvittaessa useampi kuin kaksi hammasta 
voidaan korjata palvelusetelin avulla. Lisäksi esitetään, että kaupungin 
määrittämästä ylärajasta palvelusetelituottajien toimenpidehinnoille lu-
ovutaan ja tehdään korotukset palvelusetelin korvaustaksoihin.
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Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hammashoidon tilanne ja 
palvelutuotanto

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hammashoi-
don tilanne on vaikeutunut koronapandemian aiheuttaman hoitovelan ja 
suun terveydenhuollon henkilöstön heikon saatavuuden takia. Suun 
terveydenhuollon palveluja järjestetään väestölle ja asiakkaille monitu-
ottajamallilla: omana toimintana, ostopalveluna kaupungin ja kumppa-
neiden tiloissa sekä palveluseteleillä. Vuonna 2021 Helsingin kau-
pungin suun terveydenhuollon käynneistä 14 prosenttia (57 000 käyn-
tiä) tuotettiin palveluseteleillä. Helsingin suun terveydenhuollon hy-
väksymiä palvelusetelituottajia on 30 yritystä, joissa työskentelee pal-
velusetelitoiminnan piirissä yli 230 hammaslääkäriä ja 180 suuhygie-
nistiä.

Palvelusetelit Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa

Palveluseteli soveltuu erinomaisesti tietyille asiakasryhmille. Palveluse-
telit ovat olleet käytössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa 
vuodesta 2011. Tällä hetkellä erilaisia palveluseteleitä on käytössä viisi 
kappaletta. Käytössä olevat palvelusetelit ovat ensiavun jatkohoidon 
palveluseteli, kokonaishoidon palveluseteli, tutkimus- ja hoito -
palveluseteli, lohkeama-palveluseteli ja uusi kokonaishoidon palveluse-
teli.

Uuden kokonaishoidon palvelusetelin pilotointi aloitettiin 15.2.2021. 
Kokonaishoidon palvelusetelin tavoitteellinen kehittäminen pohjautuu 
siihen monivuotiseen kokemukseen, mitä Helsingin suun terveydenhu-
olto on saanut neljästä aiemmin kehittämistään, eri asiakastarpeisiin 
suunnatuista ja edelleen käytössä olevista palveluseteleistään ja pal-
velusetelitoiminnasta.

TUTHO-palveluseteli

TUTHO-palvelusetelin käytöstä ei ole luovuttu. 

TUTHO-palveluseteli on suppea kokonaisuus, joka sisältää palveluntu-
ottajahammaslääkärin tekemän tutkimuksen, ennalta ehkäisevät toi-
menpiteet ja tarvittaessa bitewing-röntgenkuvat (tutkimusosa). Mikäli 
potilaalla on hoidon tarvetta tai panoraamatomografiakuvauksen tarvet-
ta, palveluntuottajahammaslääkäri voi potilaan kanssa sopien jatkaa 
hoitoa setelin määritelmän mukaisesti: enintään kahden hampaan hoi-
to, kaksi parodontologista hoitokäyntiä ja panoraamatomografiakuvaus. 
Panoraamatomografiakuvaus sisältyy TUTHO-kokonaisuuteen 
1.8.2022 alkaen.
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Tutkimusosalla on kiinteä palveluseteliarvo. Mahdollisesti lisäksi tulevi-
en, kokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden palveluseteliarvot 
määräytyvät toimenpidekohtaisesti.

TUTHO-palveluseteli soveltuu suppean sisältönsä takia paljon ka-
peammalle asiakasryhmälle kuin KOHO-palveluseteli.

KOHO-palveluseteli

Palvelusetelien käytön yksi suurimmista haasteista on ollut myönnetty-
jen setelien käyttämättä ja kesken jääminen, hoidon pilkkoutuminen eri 
toimijoiden välille ja se, että palvelusetelillä hankitaan vain osa potilaan 
hoidosta. KOHO-palveluseteliä käyttäessään asiakas saa tarvitseman-
sa tutkimuksen sekä hoidon sujuvasti ja kokonaisuudessaan yhdeltä 
palveluntuottajalta. Potilaan omavastuuosuus ja palveluntuottajalle 
maksettava korvaus eroavat KOHO-palvelusetelissä muihin käytössä 
oleviin palveluseteleihin verrattuna. Potilaan maksama omavastuuosu-
us on KOHO-palvelusetelissä palveluntuottajasta riippumatta saman-
suuruinen kuin asiakasmaksu, jonka potilas maksaisi ollessaan hoi-
dettavana Helsingin kaupungin omassa toiminnassa. Tämä lisää asiak-
kaiden yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta.

KOHO-palvelusetelin korvausmallilla pyritään kannustamaan potilaiden 
kokonaisvaltaiseen hoitoon yksittäisten suoritteiden sijaan. Palveluntu-
ottajalle maksettava korvaus jakaantuu asiakkaan ikään perustuvaan 
kertakorvaukseen, suoritekorvauksiin ja asiakasmaksuihin. Suorite-
korvauksilla on erikseen erotettu hoitojaksosta ne osa-alueet, joissa ha-
lutaan kannustaa potilaan entistä vaikuttavampaan hoitoon. Niissä on 
huomioitu myös ne hoitojaksojen osa-alueet, joissa hoitojen laajuuksien 
vaihtelu voi olla suurta. Tällä tasataan myös palveluntuottajien taloudel-
lista riskiä.

KOHO-palveluseteleitä on myönnetty aikavälillä 15.2.2021–31.5.2022 
yhteensä 8 468 kappaletta. Päättäessään edellisen kerran KOHO-
palvelustelin hinnoittelusta 1.2.2022 lautakunta edellytti, että seteliin liit-
tyvää kehitystyötä jatketaan tiiviissä vuorovaikutuksessa palvelutuotta-
jien kanssa ja että KOHO-palvelusetelin toimivuudesta asiakkaan 
näkökulmasta, houkuttelevuudesta palveluntuottajan näkökulmasta ja 
vertautumisesta oman tuotannon kustannukseen tuodaan lautakunnalle 
selvitys seuraavan kuuden kuukauden kehityssyklin päätyttyä. Lauta-
kunta katsoo, että KOHO-palvelusetelin toimivuutta on syytä tarkemmin 
arvioida tässä yhteydessä.”

Suun terveydenhuollon kokonaisvaltainen kehittäminen

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollosta tehdään parhaillaan tuo-
tantotapa-analyysiä sekä tuotteistusta ja kustannuslaskentaa. Tavoitte-
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ena on järjestämiskyvykkyyden lisääminen sosiaali- ja terveystoimialal-
la. Analyysissä tuotetaan tietoa suun terveydenhuollon kustannuksista, 
prosesseista, markkinasta, tuottajaohjauksesta ja asiakaskokemukses-
ta. Tulosten perusteella muodostetaan suosituksia, joita voidaan käyt-
tää muun muassa suun terveydenhuollon palvelustrategisen suunnit-
telun ja palveluseteleiden jatkokehityksen tukena. Kustannuslaskennan 
tavoitteita ovat palveluseteleiden arvon määrittäminen huomioiden 
myös oman toiminnan kustannukset, suun terveydenhuollon palvelujen 
tuotteistaminen, omakustannehinnan laskenta ja eri tuotantotapojen 
suoritehintojen laskenta sekä vertailu talouden näkökulmasta. Tuotan-
totapa-analyysin tulokset esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
loppuvuodesta 2022.

Palvelusetelitoiminnan kehittäminen

Kaupunkilaisten mahdollisuuksia hakeutua hoitoon palvelusetelillä on 
pyritty helpottamaan Helsingin suun terveydenhuollon asiakaspalvelu-
keskuksessa kesällä 2022 käyttöön otetun palvelusetelilinjan avulla. 
Potilas voi valita palvelusetelilinjan, jossa hän saa henkilökohtaista pal-
velusetelineuvontaa puhelimitse, ja jatkossa sen yhteydessä voidaan 
potilaalle tehdä välittömästi palveluseteli. Palvelusetelilinja on osa pal-
veluseteliohjauksen monimuotoisuuden kehittämistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että palvelusetelitoimintaa ke-
hitettäessä arvioidaan myös TUTHO-palvelusetelin laajentamista ko-
skemaan enemmän kuin kahden hampaan hoitoa. Esimerkiksi Espoos-
sa TUTHO-palvelusetelin kaltaisella palvelusetelillä on mahdollisuus 
hoitaa alusta loppuun kolme hammasta. 

Palveluseteleitä koskee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-
leistä (569/2009). Lain 7 § määrittää: ”Kunnan tulee määrätä palveluse-
telin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisu-
utta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona 
tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä 
arvioitu omavastuuosuus.” Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että 
toimenpidehintojen ylärajalla varmistetaan asiakkaiden kohtuulliset 
omavastuuosuudet, ja tästä syystä ylärajasta luopuminen ei ole asiak-
kaan näkökulmasta kannatettavaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että palveluseteliarvoja, joiden 
perusteella palveluntuottajan korvaustaso määrittyy, on mahdollista ar-
vioida suun terveydenhuollon kustannuslaskennan ja tuotantotapa-
analyysin valmistuttua. Palvelusetelin arvonmuutos ei vaikuta asiak-
kaan maksamaan omavastuuosuuteen. Kuten aloitteessa mainittiin, tu-
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ottajakustannukset ovat nousseet, ja näin ollen korvausten korottami-
nen menisi kohonneiden kustannusten kattamiseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Suun terveys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilön terveyteen, hyvinvo-
intiin ja elämänlaatuun. Oikea-aikainen ja tasavertainen hoitoon pääsy 
sekä kokonaisvaltainen suun terveyden hoito tukevat suun terveyden 
edistämistä. Palvelujen järjestäminen monituottajamallilla tukee pal-
veluun ja hoitoon pääsyä. Kokonaisvaltaisen suun terveyden edistämi-
sen ja hoidon tulee olla tavoitteena ja mahdollista kaikilla palvelun tuot-
tamistavoilla. Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto edistää omal-
ta osaltaan kaupunkilaisten laadukasta ja hyvää suun terveydenhoitoa 
niin omissa kuin ostetuissa palveluissa."

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Poistetaan KOHO-palveluseteli-otsikon 
osioista seuraavat:

”ja kokemusten mukaan asiakkaat ovat saaneet laadukasta ja vaikutta-
vaa hoitoa. Käyttöaste KOHOpalvelusetelien osalta on ollut parempi 
kuin muissa suun terveydenhuollon palveluseteleissä. Potilaat ovat siis 
hakeutuneet hoitoon ja käyttäneet KOHO-palvelusetelin useammin kuin 
muiden palvelusetelien käyttäjät. Tämä osoittaa, että KOHO-
palveluseteli on sopinut sen saaneille asiakkaille ja palvelusetelipro-
sessi toimii hyvin.

KOHO-palvelusetelin kehittämisessä suun terveydenhuolto on laajasti 
kuullut ja ottanut huomioon yksityissektorin edustajilta tulleita ehdo-
tuksia. Muun muassa juurihoidot, keraamiset täytteet ja paikkaushoidon 
toimenpiteet nostettiin ehdotusten perusteella suoritekorvauksiin, 
paikkaushoidon suoritekorvausten maksamisen perusteena olevaa ra-
jaarvoa laskettiin ja palvelusetelin arvoa nostettiin. Muutosten myötä 
KOHO-palvelusetelin korvaustaso, eli Helsingin kaupungin maksama 
korvaus palveluntuottajille, on noussut vuoden aikana lähes 30 pro-
senttia. 

KOHO-palvelusetelin käyttöönotto on tukenut suun terveydenhuollon 
palvelujen järjestämistä, ja opittuja asioita on mahdollista hyödyntää 
laajemminkin suun terveydenhuollossa. Nämä liittyvät esimerkiksi laa-
dunhallintaan ja valvontaan liittyviin seurantamittareihin, toiminnan si-
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sällön raportointiin, tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan, sidos-
ryhmäyhteistyöhön, asiakkuussegmentointiin, asiakkaiden tasa-
arvoiseen palveluun sekä asiakasohjauksen kehittämiseen.”

Lisäksi lisätään seuraava:

”Päättäessään edellisen kerran KOHO-palvelustelin hinnoittelusta 
1.2.2022 lautakunta edellytti, että seteliin liittyvää kehitystyötä jatketaan 
tiiviissä vuorovaikutuksessa palvelutuottajien kanssa ja että KOHO-
palvelusetelin toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta, houkuttelevuu-
desta palveluntuottajan näkökulmasta ja vertautumisesta oman tuotan-
non kustannukseen tuodaan lautakunnalle selvitys seuraavan kuuden 
kuukauden kehityssyklin päätyttyä. Lautakunta katsoo, että KOHO-
palvelusetelin toimivuutta on syytä tarkemmin arvioida tässä yhteydes-
sä.”

Palvelustelitoiminnan kehittäminen -otsikon osiosta poistetaan seuraa-
va:

”KOHO-palveluseteli vähentää asiakkaan hoidon pilkkoutumista eri 
palveluntuottajien välillä.”

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

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

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sebastian Kaste, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 25590

sebastian.kaste(a)hel.fi



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 287 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/12
23.11.2022

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

§ 293
Ledamoten Mahad Ahmeds motion om att öka antalet vallokaler och 
valdeltagandet

HEL 2022-005430 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 Mahad Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mahad Ahmed och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att vallokalerna under förhandsröstningen och på valdagen vid riks-
dagsvalet 2023 bereds så att det är lätt att gå och rösta. Dessutom fö-
reslås i motionen att debatten om vallokalerna förs och besluten fattas 
redan under våren 2022.

Vid valet av vallokaler för röstning och förhandsröstning ska särskilt av-
seende fästas vid både lokalernas centrala läge och att de är tillgängli-
ga och lättåtkomliga.

Röstberättigade får rösta på vilket som helst av de allmänna förhands-
röstningsställena i Finland eller utomlands under förhandsröstningspe-
rioden. På valdagen får man rösta enbart på röstningsstället i sitt röst-
ningsområde. I Helsingfors finns det 34–38 allmänna förhandsröst-
ningsställen och 167 röstningsställen på själva valdagen.

Staden strävar efter att i varje röstningsområde hitta och använda en 
lokal som lämpar sig som röstningsställe på valdagen. Utgångspunkten 
är att röstningsstället ska ligga i röstningsområdet. Hittills har röst-
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ningsställen placerats i huvudsak i skolor, övriga läroanstalter, biblio-
tek, ungdomsgårdar och invånarhus. Målet är att röstningsställena är 
så permanenta och lättillgängliga som möjligt så att väljarna hittar fram.

Stadens mål har varit att placera förhandsröstningsställena på platser 
där väljarna i Helsingfors rör sig i övrigt. Flera förhandsröstningsställen 
i Helsingfors har placerats i bibliotek, kulturcenter och invånarhus. För-
handsröstningsställen har placerats också i köpcentrum när man har 
fått tillstånd att använda lokalerna för ändamålet.

Justitieministeriet ger kommunerna anvisningar i frågor som gäller ord-
nande av val. Enligt anvisningarna ska förhandsröstningsställen vara 
så neutrala som möjligt i fråga om ekonomiska och ideella anknytning-
ar. Dessutom betonas i justitieministeriets anvisningar att röstningsstäl-
let och dess läge ska vara lämpliga för röstningen med tanke på att 
upprätthålla ordning och följa förbud mot valreklam. Vallokalerna ska 
vara sådana att valhemligheten och valfriden bevaras. Lokalen ska va-
ra tillräckligt stor så att röstningen kan uträttas smidigt och pålitligt, det 
vill säga att väljarens valhemlighet, valfrihet och valfrid kan säkras. Om 
förhandsröstningslokalerna placeras på ett ställe där det finns annan 
verksamhet ska man se till att den verksamheten inte stör röstningen. 
Justitieministeriet rekommenderar även att ett eget rum eller egna loka-
ler som tydligt kan separeras reserveras för att uträtta röstningen. I det-
ta fall kan lokalen inte användas för något annat under förhandsom-
röstningen, d.v.s. för minst en vecka.

Beslut om förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen 
kan inte fattas i ett mycket tidigt skede, eftersom man inte känner till 
renoveringar och deras tidsplaner samt övriga motsvarande hinder. Vid 
det följande riksdagsvalet ska kommunerna underrätta justitieministeri-
et om förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen se-
nast 13.1.2023 kl. 12. Denna tidsfrist är svår för köpcentrum, eftersom 
de inte nödvändigtvis kan förbinda sig till att hålla en lokal ledig för 
röstningen i ett mycket tidigt skede.

Centralvalnämnden 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).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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Bilagor

1 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 764

HEL 2022-005430 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

Keskusvaalilautakunta 26.10.2022 § 7

HEL 2022-005430 T 00 00 03

Päätös

Keskusvaalilautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Ahmed 
Mahadin aloitteesta seuraavan lausunnon: 

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestysaikana äänestää missä tahansa 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipä-
ivänä voi äänestää ainoastaan oman äänestysalueensa äänestyspai-
kassa. Oma äänestyspaikka määräytyy kunkin äänioikeutetun asuin-
paikan mukaan 51. päivää ennen kyseisten vaalien vaalipäivää.

Helsingissä on noin 34-38 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, jotka ovat 
laajasti avoinna viikon ajan. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka 
järjestetään 167 äänestysalueelle. Pyrkimyksenä on löytää kultakin ää-
nestysalueelta jokin äänestyspaikaksi soveltuva tila. Äänestyspaikan 
tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella. Äänestyspaikkoina ovat to-
imineet muun muassa erilaiset oppilaitokset, koulut, nuorisotalot ja 
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asukastalot. Tavoitteena on pitää äänestyspaikat mahdollisimman 
pysyvinä, jotta äänestäjät löytävät paikalle helposti. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman 
helposti saavutettaviin tiloihin. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijo-
ittamisessa on varmistettava tietoliikenneyhteyksien toimivuus, koska 
äänestäminen perustuu valtakunnallisen vaalitietojärjestelmän 
käyttöön. Myös paikkojen pysyvyys vaaleista toisiin on tärkeää, jotta 
äänestäjät löytävät mahdollisimman hyvin paikalle. Ennakkoäänes-
tyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset ääne-
stäjät muutoinkin liikkuvat. Useat Helsingin ennakkoäänestyspaikoista 
on sijoitettu kirjastoihin, kulttuurikeskuksiin ja asukastaloihin. Ennak-
koäänestyspaikkoja on sijoitettu myös kauppakeskuksiin, kun tiloja nii-
stä on saatu käyttöön. 

Viime kuntavaaleissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja oli sijoitettu 
kahdeksaan kauppakeskukseen. Koronasta johtuen poikkeuksellisen 
monet kauppakeskukset pystyivät tarjoamaan tiloja ennakkoäänestyk-
seen. Aikaisemmissa vaaleissa useat kauppakeskukset eivät ole py-
styneet tarjoamaan yleiseen ennakkoäänestykseen soveltuvia tiloja 
vaaditussa aikataulussa. 

Oikeusministeriö ohjeistaa kuntia vaalien järjestämiseen liittyvissä asio-
issa. Tämän ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava 
taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puoluee-
ton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Li-
säksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja si-
jainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaali-
mainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Äänestystilan on oltava 
sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös ri-
ittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti 
eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha voidaan turva-
ta. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on 
muutakin toimintaa, tulee huolehtia siitä, ettei se mitenkään häiritse ää-
nestystä. Oikeusministeriö suosittelee myös, että äänestystoimitusta 
varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilak-
seen äänestystä varten. Toisaalta on myös muistettava, että ennak-
koäänestys kestää viikon, joten kukin ennakkoäänestystila on vähin-
tään reilun viikon poissa muusta käytöstä.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen 
on oltava saavutettavia ja esteettömiä, jotta kaikki äänestäjät pääsevät 
äänestyspaikalle. Esteettömyyteen kiinnitetään paljon huomiota yleisiä 
ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalipäivän äänestyspaikkoja valittaessa, 
jotta äänestäminen on mahdollisimman helppoa myös erityisryhmille. 
Lisäksi äänestämisen on oltava äänestyspaikoissa kaikissa tilanteissa 
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mahdollisimman turvallista ja järjestelyjen on myös äänestäjien silmissä 
näytettävä siltä. Yhtä lailla äänestyspaikoissa on pystyttävä huolehti-
maan vaalivirkailijoiden turvallisuudesta. 

Ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tehtäviä 
päätöksiä ei voida tehdä kovin aikaisessa vaiheessa, sillä remontit ja 
niiden aikataulut sekä muut vastaavat esteet eivät ole tiedossa kovin 
varhaisessa vaiheessa. Tulevissa eduskuntavaaleissa kuntien tulee il-
moittaa oikeusministeriölle ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat viimeistään 13.1.2023 klo 12. Tämä määräaika on haas-
tava kauppakeskuksille, sillä kauppakeskukset eivät kykene sitoutu-
maan tilan vapaana pitämiseen äänestystä varten näin aikaisessa vai-
heessa. Kauppakeskukset pyrkivät pitämään kaikki tilat vuokrattuina.

Äänestyspaikkoja ja erityisesti ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on 
huomioitava, että kampanjointi ja kaikenlainen vaalimainonta on kiellet-
ty ennakkoäänestyspaikan ja äänestyspaikan läheisyydessä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa esimerkiksi äänimainonnan kieltämistä ja muun 
kampanjoinnin selkeää rajoittamista koko kauppakeskuksen alueella 
ennakkoäänestysaikaan. 

Ennakkoäänestyspaikkojen tilojen haltijoiden kanssa käydään jatkuvas-
ti keskustelua opasteista ja niiden sijoittelusta. Kauppakeskuksissa on 
osoittautunut haastavaksi saada opasteita selkeästi ja riittävästi näky-
ville. Useissa kauppakeskuksissa onkin käytetty lisänä äänikuulutuksia, 
jotta äänestäjät löytäisivät ennakkoäänestyspaikat. 

Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestyspaikat ja vaalipä-
ivän äänestyspaikat valitaan aina huomioiden mahdollisuuksien mu-
kaan äänestämisen helppous. Tämän vuoksi ei ole tarpeen ryhtyä uusi-
in toimenpiteisiin, vaan jatketaan äänestyspaikkojen valinnassa 
keskeisten, esteettömien ja mahdollisimman helposti saavutettavien ti-
lojen käyttämistä. 

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 294
Ledamoten Arja Karhuvaaras motion om att överföra den interna 
sjötrafiken i Helsingfors till HRT som en del av kollektivtrafiken

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Arja Karhuvaara och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden ser till att sjötrafiken inom staden samt mellan öar och 
holmar blir en del av HRT:s dagliga kollektivtrafik och dess biljettsy-
stem, rutter och konkurrensutsättningen för trafikanter.

Stadens huvudprincip för organiseringen av sjötrafiken har varit att 
tjänsterna ska utformas på marknadsvillkor. Trafik på marknadsvillkor 
finansieras till hundra procent med kundintäkter, utan offentligt stöd 
från samhället. Det företag som producerar tjänsten ansvarar för plane-
ringen av rutter och tidtabeller samt prissättningen av biljetter. Stadens 
roll i en modell med marknadsvillkor är att möjliggöra sjötrafik.

Färjetrafiken till och från Sveaborg är ett undantag i vattenkollektivtrafi-
ken. Det bor folk på Sveaborg året om och därför omfattas ön av sam-
kommunen HRT:s kollektivtrafik, vilket även innebär att biljettpriserna 
subventioneras med tariffstödet som staden betalar.
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Om HRT:s tariffer togs i bruk inom sjötrafiken skulle detta avsevärt 
minska biljettintäkterna. Exempelvis kostar en tur-och-retur-biljett för 
vuxna till det populära resmålet Rönnskär 8,50 euro i nuläget. HRT:s 
enkelbiljett inom AB-zonen kostar 2,80 euro. Biljettintäkten från en tur-
och-returresa med HRT:s enkelbiljett av blir 5,60 euro. Mellan 60 och 
70 procent av resorna med HRT görs med periodbiljett. En sjötrafikresa 
med periodbiljett ger inte några tilläggsintäkter till systemet. En grov 
uppskattning visar att intäkterna med HRT-tariffen skulle bli cirka 20–25 
procent av intäkterna med den nuvarande tariffen. Staden skulle bli 
tvungen att täcka inkomstbortfallet med skattemedel. 

Det minskade antalet passagerare efter coronapandemin har gjort det 
svårare att uppnå målet 50 procent för HRT:s subventioneringsgrad. 
Om sjötrafiken överfördes till HRT och HRT:s tariffer togs i bruk inom 
sjötrafiken skulle HRT:s underskott öka ännu mer. Sjötrafiken skulle 
även öka HRT:s personalkostnader. Det skulle behövas personalresur-
ser för såväl konkurrensutsättning, förvaltning som planering av sjötra-
fiken. HRT:s reseplanerare för kollektivtrafiken innehåller även uppgif-
ter om den på marknadsvillkor fungerande sjötrafikens rutter och tidta-
beller. En båtresa kan alltså planeras in som en del av en resa i kollek-
tivtrafiken som börjat redan på fastlandet.

Sjötrafiken inom Helsingfors, med undantag för Sveaborg, är huvud-
sakligen säsongsbetonad och utgörs i huvudsak av fritidsresor, vilket 
ökar kostnaderna för trafikarrangemanget i förhållande till nyttan för 
passagerarna. HRT:s biljettintäkter grundar sig i allmänhet på de biljet-
typer som används i kollektivtrafiken i området. Det finns inga specifika 
biljettyper för olika trafikformen, vilket samtidigt begränsar andelen tra-
fikeringskostnader som kan täckas med biljettintäkter. I nuläget anser 
HRT att det inte är motiverat att överföra befogenheterna för den övriga 
sjötrafiken till HRT. HRT anser att det är viktigt att städerna låter utreda 
sjötrafikens lönsamhet noggrannare med lönsamhetskalkyler innan de 
diskuterar ansvaret för att ordna trafiken. Utredningarna bör även beak-
ta motsvarande möjlighet i HRT:s övriga medlemskommuner och effek-
terna i de övriga kommunerna. Drifts- och biljettintäkterna från den tra-
fik som HRT ansvarar för att ordna ska även i fråga om subventionsni-
vån stödja HRT:s strategiska mål.

Stadsstyrelsen beslutade 27.6.2022 (§ 516) vid behandlingen av elfär-
jeprojektets slutrapport att färjetrafik året runt till Kronbergstranden in-
leds år 2023. Färjeresorna betalas med HRT-biljett. Efterfrågan och 
behovet bedöms när trafiken är i gång. Trafiken fortsätter högst tills 
Kronbroarna blir färdiga. Man utreder möjligheten att utnyttja Svea-
borgstafikens materiel när havet är fruset och prioriterar utsläppsfri ma-
teriel när havet är isfritt.
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Beredningen av att inleda färjetrafiken enligt stadsstyrelsens beslut på-
går och ärendet föreläggs därefter stadsstyrelsen för beslut. Under 
budgetförhandlingarna har man kommit överens om att ta med finan-
sieringen i 2023 års budget. 

Staden utreder olika åtgärder för att göra det maritima Helsingfors mer 
lockande. En helhet är att förbättra färjeförbindelserna till öarna och 
holmarna utanför Helsingfors. Beredningen utförs av kultur- och fritids-
sektorn, men också stadsmiljösektorn deltar intensivt.

Stadsmiljönämnden och HRT har gett utlåtanden i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite
2 HSL:n lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 762

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 381

HEL 2022-005401 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupungin pääperiaatteena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että 
vesiliikenteen palvelujen tulee muodostua markkinaehtoisesti. Markki-
naehtoinen liikenne toimii pelkillä asiakastuloilla ilman yhteiskunnan 
maksamaa julkista tukea. Palvelun tuottava yritys vastaa reittien ja ai-
kataulujen suunnittelusta sekä lippujen hinnoittelusta. Markkinaehtoi-
sessa mallissa kaupungin rooli on toimia vesiliikenteen mahdollistaja-
na, mutta kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen tarjontaan 
ovat rajalliset.

Suomenlinnan lauttaliikenne muodostaa vesijoukkoliikenteessä poik-
keuksen. Suomenlinnassa on ympärivuotista asumista ja sen vuoksi se 
kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) järjestämän 
joukkoliikenteen piiriin, jolloin kaupungin maksamalla tariffituella myös 
subventoidaan lippujen hintoja.

HSL:n tariffin käyttöotto vesiliikenteestä pienentäisi saatuja lipputuloja 
merkittävästi. Esimerkiksi suosittuun matkakohteeseen Pihlajasaareen 
aikuisten meno-paluulippu maksaa nykyisin 8,50 euroa. HSL:n AB-
vyöhykkeen kertalippu maksaa 2,80 euroa. Edestakaisen matkan 
lipputulo HSL:n kertalipuilla olisi 5,60 euroa. HSL:n matkoista 60-70 % 
tehdään kausilipuilla. Kausilipulla tehty vesiliikennematka ei tuo järjes-
telmään lainkaan lisätuloa. Karkeasti arvioiden HSL-tariffilla lipputulot 
jäisivät noin 20-25 %:n nykyisen tariffin tuotosta. Tulonmenetys jäisi ka-
tettavaksi verovaroista. 

Koronapandemian jäljiltä pienentyneet joukkoliikenteen matkusta-
jamäärät ovat vaikeuttaneet HSL:lle asetetun 50 %:n subventioasteen 
saavuttamista. Vesiliikenteen siirtäminen HSL:n järjestettäväksi ja HSL-
tariffin käyttö vesiliikenteessä kasvattaisivat HSL:n alijäämää entise-
stään. Vesiliikenne kasvattaisi myös HSL:n henkilöstökuluja. Henkilö-
resursseja tarvittaisiin vesiliikenteen suunnitteluun sekä liikenteen kil-
pailuttamiseen ja hallintoon. HSL:n tarjoamassa joukkoliikenteen reitti-
palvelussa on myös tiedot markkinaehtoisesti toimivan vesiliikenteen 
reiteistä ja aikatauluista, jolloin laivamatka on suunniteltavissa osana jo 
mantereella alkanutta joukkoliikennematkaa.
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Merellisen Helsingin houkuttelevuuden kehittämiseksi kaupunki selvit-
tää erilaisia mahdollisia toimenpiteitä. Yksi kokonaisuus on lauttayh-
teyksien parantaminen Helsingin edustan saariin. Valmistelua tehdään 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolla kaupunkiympäristön toimia-
lan osallistuessa valmisteluun tiiviisti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 295
Ledamot Ted Apters motion om att ta ett digitalt verktyg i bruk vid 
planering av service- och lokalnätverk

HEL 2022-004668 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamot Ted Apter och 29 andra ledamöter framför i sin motion att 
staden tar ett digitalt verktyg i bruk till stöd för planeringen av ett ge-
mensamt service- och lokalnätverk för staden.

Målet för att utveckla ett verktyget för planering av servicenätverk ingår 
i programmet för fastighetspolitik som stadsstyrelsen godkänt 
24.6.2019 (485 §) respektive genomförandet av programmet. Utveck-
lingen av verktyget syftar till att alla parter i planeringen av servicenät-
verk delar samma proaktiva och dynamiskt uppdaterade lägesbild un-
der nästa decennium.

Punkt 2.2 i genomförandeprogrammet för lokalstrategin som stadssty-
relsen godkänt 22.6.2020 (400 §) drar upp riktlinjerna för utvecklingen 
av ett verktyg för planering av service- och lokalnätverk på följande 
sätt: ”Utnyttjandet av information förbättras för ledning och beslutsfat-
tande. Aktuella verktyg för såväl planering av service- och lokalnätverk 
som dimensionering och underhåll av lokaler anskaffas. En enhetlig in-
formationssystemarkitektur och en verksamhetskultur som stöder den 
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utvecklas till stöd för kunskapsbaserat ledarskap. Delområden som ut-
vecklas är hantering av fastighetsdata inklusive kapacitets- och kondi-
tionsdata, utveckling av lokalnätverket, dimensionering av byggnader, 
kostnadsstyrd planering och genomförande samt fjärrkontroll av tekni-
ken och av läget för användarna i byggnaderna. De data som behövs 
för planeringen av service- och lokalnätverket samlas ihop och då har 
alla parter tillgång till samma utgångsdata.”

Planeringen av service- och lokalnätverket utgår från befolkningspro-
gnoser, som preciseras på lång sikt efter hand som projekt för bo-
stadsbyggande realiseras. En byggnads kapacitet (för elever i skolor 
och för barn i daghem) är en central parameter vid planering av sy-
stem. För att möta servicebehovet behövs en tillräcklig mängd service-
kapacitet som särskilt innefattar personalen och lokalerna. En utmaning 
för planeringen har varit att de undersökningar av service- och lokal-
nätverket som beställts som omfattande konsultarbeten börjar föråld-
ras, avseende till exempel befolkningsprognoser och investeringar, när 
rapporten lämnas in till staden.

Målet är att det digitala systemet som utvecklas för planering av lokal-
nätverket ger möjlighet att tidsanpassa underhållsbehovet av och 
kommande reparationsinvesteringar i lokaler mer proaktivt än nu. 
Dessutom utvecklas systemet för att ge möjlighet att optimera utveck-
lingen av servicenätverket och testa olika alternativ av planering avse-
ende tillgänglighet, koldioxidutsläpp och enhetspriser på tjänster.

De största kompetensutmaningarna kring digitaliseringen av planering-
en av servicenätverk innefattar att överföra, länka och kombinera data i 
olika system inom sektorerna.

Staden deltog i projektet DigiPAVe 2.0 för människonära servicenät-
verk, som upphörde i juni 2022, där man i samarbete med Kuopio och 
Åbo stad utvecklade en verksamhetsmodell för dynamisk och männi-
skonära planering av servicenätverk. Verksamhetsmodellen gör plane-
ringen av servicenätverk och serviceutbud dynamisk, när lägesbilden 
av framtida servicebehov kan nyttjas av alla parter samtidigt. Utveck-
lingsarbetet inom projektet begränsades till att utveckla planeringen av 
servicenätverk för småbarnspedagogiken och den grundläggande ut-
bildningen, men resultaten av arbetet kan tillämpas inom alla sektorer. 
Finansieringen som erhållits för projektet gav inte möjlighet att utveckla 
ett egentligt verktyg för planering av servicenätverk. Resultaten av det 
tvååriga projektet DigiPAVe 2.0 kan ses på www.digipave.fi.

Verksamhetsmodellen som utvecklades under projektet testades våren 
2022 i ett område med stadsförnyelse i Mellungsby, i form av ett pilot-
försök för planering av ett servicenätverk. Försöket konkretiserade 
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verksamhetsmodellen för planering av servicenätverk, och man specifi-
cerade nödvändiga dataunderlag för planeringen. Projektet genomför-
des av Ubigu Oy och alla sektorer deltog i det. Pilotförsöket i Mellungs-
by gav funktionella lärdomar i form av att kritiska utvecklingsobjekt 
framträdde, till exempel att avtala om gemensamma processer, verk-
samhetssätt och rollsättningar särskilt i området med stadsförnyelse 
där samarbete mellan sektorerna förutsätts. Staden fortsätter utveckla 
planeringen av servicenätverk på basis av såväl observationer från pi-
lotprojektet i Mellungsby som inkomna utvecklingsförslag.

Stadskansliet svarar för den vidare utvecklingen av digitalisering av 
planeringen av ett gemensamt servicenätverk för staden. Utvecklings-
arbetet fortsätter i samarbete med övriga kommuner och Kommunför-
bundet. Den fortsatta beredningen rapporteras till styrgruppen för lo-
kalstrategin.

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).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ted Apterin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 765

HEL 2022-004668 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.09.2022 § 493

HEL 2022-004668 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu-
raavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupunkiympäristön toimialal-
la havaittiin palveluverkkosuunnittelun työkalun tarve vuonna 2018 ja 
tavoite on kirjoitettu kaupunginhallituksen 24.6.2019 hyväksymään kiin-
teistöpoliittisen ohjelmaan ja sen toteutusohjelmaan. Työkalun kehittä-
misessä tavoitteena on, että kaikilla palveluverkkosuunnittelun osapuo-
lille olisi sama ennakoiva tilannekuva nykyhetkestä ainakin 10 vuotta 
eteenpäin. Ennustamisessa on myös keskeistä, että tilannekuva päivit-
tyy dynaamisesti, mikä tarkoittaa, että tiedot siirtyvät lähdejärjestelmi-
stä, kun ne muuttuvat. Tulevaisuuden palvelutarve perustuu väestöen-
nusteisiin, jotka taas perustuvat pitkällä aikavälillä kaavoituksesta saa-
tuihin tietoihin. Väestötietoennusteet tarkentuvat sitä mukaa, kun asun-
torakentamisen hankkeet todentuvat. Rakennuksen kapasiteetti kuten 
kouluissa oppilas- tai päiväkodeissa päiväkotilapsikapasiteetti on 
keskeinen järjestelmän suunnitteluparametri. Palvelutarvetta vastaa-
maan tarvitaan riittävä määrä palvelukapasiteettia, joka koostuu erityi-
sesti henkilökunnasta ja tiloista. Tilojen kunnon tulevaisuutta voidaan 
myös ennakoida ja siten arvioida tulevat korjausinvestointien ajankoh-
dat. Järjestelmä mahdollistaa myös palveluverkon kehittämisen opti-
moinnin saavutettavuuden, hiilidioksidipäästöjen ja palvelujen yksikkö-
kustannusten suhteen ja eri suunnitteluvaihtoehtojen testaamisen näillä 
kriteereillä. Nykyisin laajat palvelu- ja tilaverkkotarkastelut tilataan kon-
sulttitöinä, jotka alkavat vanhentua esimerkiksi väestöennusteiden ja 
investointien osalta, kun raportti on toimitettu kaupungille.

Vuoden 2018 päiväkotitien tilakriisin jälkeen tekninen johtaja antoi vuo-
den 2019 alussa tehtäväksi kaupunkiympäristön toimialla selvittää Ku-
opion kaupungin vuonna 2018 KIRA-digi -rahoituksella toteutettua Di-
giPAVe-kehittämishanketta, jossa palveluverkkosuunnittelun digitaliso-
intia toteutettiin Consept of proof -tasoon. Helsinki käynnisti keväällä 
2019 oman selvityksensä asiasta. 
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Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian to-
teutusohjelman kohdassa 2.2 linjataan palvelu- ja tilaverkkosuunnit-
telun välineen kehittämistä seuraavasti: ”Parannetaan tiedon hyö-
dyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa. Hankitaan ajantasaiset 
välineet palvelu- ja tilaverkkosuunnittelulle, tilojen mitoittamiselle ja yl-
läpidolle. Kehitetään tiedolla johtamisen tueksi yhtenäistä tietojärjes-
telmäarkkituuria ja sitä tukevaa toimintakulttuuria. Kehitettäviä osa-
alueita ovat kiinteistötietojen hallinta mukaan lukien kapasiteetti- ja kun-
totiedot, tilaverkon kehittäminen, rakennusten mitoitus, kustannusohjat-
tu suunnittelu ja toteutus sekä rakennusten tekniikan ja käyttäjien tilan-
teiden etähallinta. Palvelu- ja tilaverkon suunnittelun edellyttämät tiedot 
kootaan yhteen, jolloin kaikilla osapuolilla on saatavilla sama lähtötie-
to”.

Valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä-
haussa joulukuussa 2019 Kuopio, Turku ja Helsinki jättivät yhteisen 
hakemuksen ”Ihmislähtöisen palveluverkon suunnittelun vaatiman toi-
mintamallin kehittäminen ja sitä tukevan tiedon tunnistaminen ja har-
monisointi”. VM myönsi 6.4.2020 päätöksellä hankkeelle 2,179 milj. eu-
roa. Kuntien omarahoitusosuus oli 15 %. Yhteensä hankkeen koko oli 
2,56 milj. euroa. Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaan rahoi-
tuksella ei voitu kehittää tehdä varsinaista työkalun tuotekehitystä vaan 
siinä luotiin kaikkia kuntia hyödyttävä tulevaisuuden toimintamalli ja ku-
vattiin tarvittava tietopohja. Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettu-
ina Helsingistä kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön toi-
mialojen sekä kaupunginkanslian edustajat. 

Hankkeessa luotiin ihmislähtöisen palveluverkkosuunnittelun toiminta-
malli ja siihen liittyvä viitearkkitehtuuri sekä kuvattiin tietomalli Digi- ja 
väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalle. Hankkeen kehittämistyö 
rajattiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnit-
telun kehittämiseen, mutta sen tulokset ovat yleistettävissä kaikille toi-
mialoille.

Tilatarve-ennuste laaditaan väestöennusteen perusteella. Sitä verra-
taan palvelutilakapasiteettiin. Palvelutarve ohjaa tilatarvetta ja tilaver-
kon kehittämistä. Suunnittelijat tuottavat järjestelmän avulla vaihtoehto-
ja tilaverkosta, investointitarpeesta sekä palvelujen vuotuisista toiminta- 
ja tilakustannuksista. Tavoiteltavassa toimintamallissa tulevaisuuden ti-
lannekuva on jatkuvasti eri osapuolten käytettävissä tietojen päivittyes-
sä dynaamisesti eri tietolähteistä.

Valtiovarainministeriön rahoittama hanke päättyi kesäkuussa 2022. 
Kaksivuotisen hankkeen tulokset ovat nähtävillä sen sivuilla 
www.digipave.fi. Kehittämisyhteistyötä muiden kuntien kanssa tullaan 
jatkamaan Kuntaliiton avulla. 
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Digipave 2.0 -hankkeen tulosten konkretisoimiseksi Helsingissä toteu-
tettiin keväällä 2022 Mellunkylän kaupunkiuudistusalueella palvelu-
verkkosuunnittelupilotti, jossa lähtökohtana oli Digipaven raportin toi-
mintamalli. Pilotissa konkretisoitiin palveluverkkosuunnittelun toiminta-
mallia ja määriteltiin suunnittelussa tarvittava tietopohja. Hankkeen to-
teutti Ubigu Oy ja siihen osallistuivat kaikki toimialat. Pilotin havaintoja 
ja kehittämisehdotuksia esiteltiin toimitilastrategian ohjausryhmälle 
29.4.2022. Helsinki jatkaa palveluverkkosuunnittelun kehittämistä Mell-
unkylän pilotin raportin havaintojen ja kehittämisehdotusten pohjalta.

Palveluverkkosuunnittelun digitalisointiin ja tietojen havainnollistami-
seen liittyvät suurimmat kyvykkyyshaasteet liittyvät toimialojen eri jär-
jestelmissä olevien tietojen siirtoon, linkittämiseen ja yhdistämiseen ha-
vainnollistamista varten.

Mellunkylän pilotin toiminnallisina opetuksina nousivat esille kriittiset 
kehittämiskohteet kuten sopiminen yhteisistä prosesseista, toimintata-
voista ja roolituksista erityisesti kaupunkiuudistusalueilla, joilla edellyte-
tään toimialojen yhteistoimintaa.

Koska palveluverkkosuunnittelun digitalisointi koskee kaikkia toimialoja, 
kehittämisen jatkon suunnittelu siirrettiin kaupunginkanslian valmis-
teltavaksi. Kaupunginkanslia valmistelee päättyneelle Digipave 2.0 -
hankkeelle jatkoa ja hakee toteutushankkeen vastuuhenkilöksi asian-
tuntijaa. Jatkon valmistelusta raportoidaan toimitilastrategian ohjaus-
ryhmälle, jota johtaa pormestari.

06.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi
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§ 296
Ledamoten Seida Sohrabis motion om att måla metrostationernas 
gråa väggar

HEL 2022-004669 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 Seida Sohrabin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seida Sohrabi och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att tunnelväggarna på Helsingfors metrostationer målas så att lokaler-
nas färgprakt skapar glädje och positivitet.

Trevnaden på metrostationerna är en viktig del av kundupplevelsen. 
Genom att måla ytorna och placera konst i lokalerna kan man göra sta-
tionerna trivsammare och mer levande. Det finns redan konst på flera 
stationer. År 2018 ordnade Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) en 
tävling för att göra stationerna trivsammare och mer levande. Tävlingen 
gick ut på att skapa ett individuellt visuellt uttryck för elva metrostatio-
ner genom att ersätta reklamen bakom spåren med färg och konst.

Trevnaden på stationerna är viktig för reseupplevelsen som helhet, 
men konsten och effektytorna på metrostationerna måste kunna instal-
leras och underhållas samt vid behov även bytas ut utan att stationens 
funktion, säkerhet, trafik eller underhåll äventyras.

Om en yta målas med specialeffekter eller täcks bör hela livscykeln 
beaktas i planeringen och bedömningen. Inom ramen för den tillgängli-
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ga investeringsnivån fokuserar staden just nu på att bygga om stam-
metrons stationer för att säkerställa att de är säkra och sunda och fun-
gerar tillförlitligt. När metrostationer och deras rulltrappor och hissar 
byggs om beaktas trevnaden som en viktig delfaktor i projektplane-
ringsskedet. Varje gång en metrostation byggs om vidtar staden åtgär-
der för att göra stationen trivsammare, med beaktande av underhålls-
kostnaderna och investeringsramen.

Av stammetrons 17 stationer har fyra renoverats. Ombyggnaden av 
Hagnäs och Sörnäs metrostationer pågår, och för resten av stationerna 
planeras en ombyggnad antingen som en del av områdets allmänna 
utveckling eller som ett separat projekt.

HST har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlå-
tandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Seida Sohrabin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 760

HEL 2022-004669 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2022 § 53

HEL 2022-004669 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Metroasemilla on tärkeä rooli osana käyttäjien päivittäistä matkaketjua. 
Metroinfran hallinnoijana ja kehittäjänä liikenneliikelaitos (HKL) näkee 
metroasemien viihtyisyyden tärkeänä osana asiakaskokemusta. 

Asemien viihtyisyyden kehittämistä ja elävöittämistä voidaan tehdä niin 
taiteen sijoittelun kuin pintojen maalaamisen lisäksi myös panostamalla 
metroasemien olemassa oleviin rakenteisiin sekä myös yleisemmin 
asemaseutujen kehittämiseen. Asemien viihtyisyyteen ja elävöittämi-
seen käytettävä panos tulee harkita asemakohtaisesti huomioiden met-
roaseman ja asema-alueen sekä kaupungin kehitys ja kasvu.

Useilla asemilla on jo taidetta. Vuonna 2018 HKL pyrki lisäämään ase-
mien viihtyisyyttä ja elävöittämään asemia asemailmekilpailulla, jossa 
11 metroasemalle luotiin asemakohtaista ilmettä tuomalla radan takana 
olevalle, aiemmin mainospintana käytetylle, alueelle väriä ja taidella. 

Vaikka asemien viihtyisyys on matkakokemuksen kokonaisuuden kan-
nalta tärkeä tekijä, tulee metroasemien taiteen ja muiden tehostepinto-
jen olla aina toteutettavissa ja huollettavissa sekä tarvittaessa vaih-
dettavissa niin, että aseman toiminta, turvallisuus, liikennöinti ja kun-
nossapito sekä huoltotoiminta eivät vaarannu. Nämä edellytykset 
asettavat merkittäviä käytännön rajoitteita maalausten tai taiteen sijoit-
tamiselle sekä toteutustavalle.

Omaisuuden hallinnan näkökulmasta laituritason radantakaisten pinto-
jen maalaaminen erikoistehosteilla tai kattaminen taiteella tulee suunni-
tella ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Tällä hetkellä käytettävissä ole-
van investointitason puitteissa keskitytään kantametron asemien tur-
vallisuuden, terveellisyyden ja toiminnan luotettavuuden varmistavien 
peruskorjausten toteuttamiseen. Metroasemien ja tasonvaihtolaitteiden 
peruskorjausten viihtyisyys huomioidaan hankesuunnitelmavaiheessa 
yhtenä tärkeänä osatekijänä. Kunkin metroaseman peruskorjauksen 
yhteydessä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä toteutetaan ylläpitokust-
annukset ja investointipuite huomioiden.
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Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakanie-
messä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lo-
puille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laa-
jempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Käsittely

14.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 
Oy:n yksikön johtaja Antti Nousiainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 297
Ledamoten Mirita Saxbergs motion om att renovera Hertonäs met-
rostation

HEL 2022-005974 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Mirita Saxberg föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att slutföra ombyggnaden av metrostationen enligt det pla-
nerade tidsschemat senast 2025–2026.

Ledamoten Mirita Saxbergs förslag till hemställningskläm understöddes 
inte, så det förföll.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden inleder en renovering av Hertonäs metrostation utan dröjs-
mål.

I augusti 2019 inledde Helsingfors stadsmiljösektor i samarbete med 
Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) en planerings- och byggtävling 
för Hertonäs metrokvarter som en konkurrenspräglad dialog i enlighet 
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med försörjningslagen. Planeringen av området har utvecklats i samar-
bete med det konsortium som valdes i tävlingen. Enligt de preliminära 
planerna i HST:s 10-åriga investeringsprogram, som ingår i budgeten 
2022, genomförs ombyggnaden av Hertonäs metrostation som en del 
av ett mer omfattande utvecklingsprojekt under åren 2025–2026.

Omedelbara mindre reparationsarbeten har gjorts och kommer att gö-
ras på metrostationen för att den ska förbli funktionsduglig. Hissarnas 
teknik har moderniserats och antalet funktionsstörningar i dem har 
minskat betydligt. Det är svårt att öka antalet rulltrappor på stationen 
utan att göra stora ändringar i plattformens bredd och spårens läge. 
Vattenisoleringen på gatuplanet i västra ändan av metrostationen har 
förnyats.

Metrostationens västra ingång byggdes om sommaren 2022. Ingångs-
byggnadens yttertak byggdes om. Byggnadens glas byttes, ytor måla-
des och behövliga uppdateringar i VVS-systemet gjordes. Hissen och 
elektrotekniken förnyades på ett energiekonomiskt sätt med moderna 
lösningar. Ingångens belysning gjordes mer energieffektiv. Dessutom 
byggdes en ny trappa vid ingången.

HST har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlå-
tandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 795

HEL 2022-005974 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2022 § 62

HEL 2022-005974 T 00 00 03

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä 
Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista. Asemaa käyttää 
päivittäin noin 35 000 henkeä.

Liikenneliikelaitos (HKL) pyrkii kehittämään metroasemia pitkäjäntei-
sesti ja kustannustehokkaasti huomioiden nykyaikaiset energiavaati-
mukset sekä ajantasaiset vaatimukset viihtyvyydelle. Metroasemien pe-
ruskorjauksien suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon myös 
mahdolliset ympäröivän alueen kaupunkikehityshankkeet. Metroasemia 
peruskorjataan kulloinkin voimassa olevan talousarvion 10-vuotisen in-
vestointiohjelman puitteissa.

Kantametron 17:sta metroasemasta neljä on kunnostettu. Hakanie-
messä ja Sörnäisissä perusparannus on parhaillaan käynnissä ja lo-
puille asemille perusparannusta suunnitellaan joko osana alueen laa-
jempaa kehitystä tai erillisenä hankkeena.

Helsingin kaupunki käynnisti elokuussa 2019 kaupunkiympäristön toi-
mialan ja HKL:n yhteistyönä suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttonie-
men metrokorttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena 
neuvottelumenettelynä. Kilpailun mukaisesti alueen suunnittelua on ke-
hitetty yhteistyössä kilpailussa valitun konsortion kanssa viimeisten vu-
osien aikana. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvässä HKL:n 10-
vuotisessa investointiohjelmassa Herttoniemen metroaseman perus-
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korjaus on alustavasti suunniteltu toteutettavan osana laajempaa ke-
hittämishanketta vuosina 2025 – 2026.

Herttoniemen metroaseman osalta HKL on toteuttanut ja tulee toteut-
tamaan välittömiä pienempiä korjaustoimia metroaseman toiminnallisu-
uden ylläpitämiseksi. Mm. hissien tekniikka on viimeisten vuosien aika-
na modernisoitu ja niiden toimintahäiriöiden määrä on laskenut merkit-
tävästi. Liukuportaiden määrän lisääminen asemalle on haastavaa il-
man merkittäviä muutoksia asemalaiturin leveyteen ja radan sijaintiin. 
HKL on myös toteuttanut Herttoniemen metroaseman länsipään osalta 
katutason vesieristysten uusimista.

Herttoniemen metroasemalla on tällä hetkellä kaksi sisäänkäyntiä, jois-
ta itäinen on lippuhallirakennus. Läntinen sisäänkäynti sijaitsee lähei-
sen päivittäistavarakaupan rakennuksen vieressä. Metroaseman länti-
sen sisäänkäynnin peruskorjaus on aloitettu toukokuun 2022 aikana 
HKL:n johtokunnan 13.1.2022, 7 §, hyväksymän hankesuunnitelman 
mukaisesti.

Käynnissä olevassa hankkeessa sisäänkäyntirakennuksen vesikatto 
peruskorjataan. Rakennuksen lasit vaihdetaan, pinnat maalataan ja 
tehdään tarvittavia LVI-järjestelmien päivityksiä. Hissi ja sähkötekniikka 
uusitaan energiataloudellisesti nykyaikaisiin ratkaisuihin. Sisäänkäyn-
nin valaistus muutetaan energiatehokkaammaksi. Lisäksi sisäänkäyn-
nin yhteyteen rakennetaan uusi portaikko.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi
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§ 298
Ledamoten Jenni Hjelts motion om att skydda skogen i Stensböle

HEL 2022-005408 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 Jenni Hjeltin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jenni Hjelt och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors bereder frågan om skyddet av hela skogen i Stensböle på 
så sätt att skogen tas med i Helsingfors naturskyddsprogram inom en 
nära framtid.

År 2023 inleder Helsingfors stads miljötjänster beredningen av ett nytt 
naturskyddsprogram. I frågan om skyddet av skogen i Stensböle bör 
skogen omfatta en så stor helhet som möjligt. Frågan tas till granskning 
när det nya programmet bereds.

Enligt det nuvarande naturskyddsprogrammet 2015–2024 har norra de-
len av skogsområdet i Stensböle antecknats som ett naturskyddsområ-
de. Stadsstyrelsen beslutade 3.10.2022 (§ 676) föreslå närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Nyland (NTM-central) att den inrättar ett natur-
skyddsområde i Stensböle befästningsområde och fastställer en sköt-
sel- och nyttjandeplan för området. Området som enligt förslaget ska 
skyddas har en yta på 10,66 hektar, vilket är större än den yta (5,57 
ha) som nämns i naturskyddsprogrammet. Förslaget att utvidga natur-
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skyddsområdet baserar sig på värden i anknytning till växter, biotop 
och landskap samt rekreationsvärden och geologiska värden.

Det område som ska skyddas enligt förslaget är en liten del av skogen i 
Stensböle, och flera naturvärden stannar utanför skyddsområdet. Utan-
för skyddsområdet stannar områden där det finns bergsskogar av förs-
ta och andra värdeklass i METSO-handlingsplanen samt ett av södra 
Finlands extremt utrotningshotade mokärr. Flera tecken på områdets 
geologiska historia, såsom jättegrytor, flyttblock och forntida strandste-
nar, omfattas inte heller av skyddet. Den södra skogen i Stensböle är 
ett tickaområde av andra värdeklass och där förekommer två arter av 
tickor som är nationellt nära hotade.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion 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).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Jenni Hjeltin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 763

HEL 2022-005408 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 29.09.2022 § 165

HEL 2022-005408 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti antaa 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut alkaa valmistella uutta luonnon-
suojeluohjelmaa vuonna 2023. Kivikon metsän suojelu niin laajana ko-
konaisuutena kuin mahdollista otetaan tarkasteluun uutta ohjelmaa 
valmisteltaessa. 

Nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 Kivikon metsäalu-
een pohjoisosa on osoitettu suojeltavaksi luonnonsuojelualueena. Suo-
jelualueen perustamisesitys sekä hoito- ja käyttösuunnitelma olivat 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston käsittelyssä 
29.6.2022. Jaosto päätti esittää suojeltavaksi 10,66 hehtaarin laajuista 
aluetta, joka on laajempi kuin luonnonsuojeluohjelmassa mainittu pinta-
ala (5,57 ha). Laajennusta esitettiin kasvi-, luontotyyppi-, maisema-, 
virkistys- ja geologisten arvojen perusteella. 

Kuten aloitteessa mainitaan, nyt suojeluun esitetty alue on kuitenkin 
vain pieni osa Kivikon metsäalueesta, ja suojelun ulkopuolelle jää usei-
ta luontoarvoja. Suojelematta jää esim. laajoja alueita METSO I- ja II-
luokan kalliometsiä sekä yksi Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalai-
nen kangaskorpi, jonka edustavuus on hyvä. Suojelun ulkopuolelle jää 
myös useita alueen geologisesta historiasta kertovia merkkejä: hiiden-
kirnuja, siirtolohkareita ja yksi muinaisrantakivikko. Kivikon eteläinen 
metsä on II-arvoluokan kääpäalue, ja siellä esiintyy kaksi valtakunnalli-
sesti silmälläpidettävää kääpälajia. 

Laajemmassa seudullisessa tarkastelussa Kivikon metsäalue on tärkeä 
vihersormen osa yhdistäessään eteläpuolellaan sijaitsevat Vanhankau-
punginlahden ja Hallainvuoren metsät Vantaan Vaaralaan ja sitä kautta 
edelleen pohjoisempana sijaitseviin laajempiin metsäalueisiin. Viher-
sormen toimivuutta Helsingissä tosin rajoittavat suurten liikenneväylien, 
Kehä I:n ja Porvoonväylän, linjaukset.  

Luonnonsuojeluohjelmaa valmisteltaessa nostetaan esiin myös luon-
toympäristön virkistysarvot ja merkitys ihmisten terveydelle. Ulkona liik-
kumisen ja luontoharrastusten mahdollistaminen on tärkeä osa luon-
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nonsuojelualueiden käytön suunnittelua. Helsingin kaltaisessa suures-
sa kaupungissa, missä ihmisiä on paljon, haasteena on käytön ohjaa-
minen siten, että voidaan samanaikaisesti turvata luontoarvot ja mah-
dollistaa virkistyskäyttö eri tavoin. 

Luonnonsuojeluohjelman valmistelussa kuullaan asukkaiden lisäksi re-
levantteja yhdistyksiä. Yksittäisen luonnonsuojelualueen perustamisen 
yhteydessä osallistetaan kyseisen alueen asukkaita sekä alueella toi-
mivia harrastus- ja ympäristöjärjestöjä, kouluja, päiväkoteja ja muita lai-
toksia.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Laura Walin

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi
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§ 299
Ledamoten Laura Korpinens motion om att bevara lindarna vid 
Munksnäs allén och Hoplaksvägen

HEL 2022-005403 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Korpinen Laura Munkkiniemen puistotien ja 
Huopalahdentien lehmukset säilytettävä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Korpinen och 15 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden överger sina planer på att fälla lindarna vid Munksnäs al-
lén. Även lindarna vid Hoplaksvägen bör bevaras. Lindarna vid 
Munksnäs allén planterades först efter krigen och lindarna vid Hoplaks-
vägen ännu senare. För att vara lindar är de alltså relativt unga.

Lindalléerna är en väsentlig faktor i områdets charm och ökar kännbart 
trivseln bland invånarna. Att hänvisa till en ”iståndsättning” av gatorna 
är inte ett tillräckligt skäl att fälla träden, som knappt nått sin fulla längd. 
Det är inte normalt att man konstant letar efter murkna ställen i träden 
vid Munksnäs allén, utan faktum är att man med vett och vilja söker ef-
ter skäl att upprepade gånger gallra bland träden. Jämfört med andra 
träd i Helsingfors löper träden vid Munksnäs allén och Hoplaksvägen 
inte någon större risk att falla.

Husen på båda sidorna av Munksnäs allén ger träden ett utmärkt skydd 
mot vinden jämfört med exempelvis träden i Brunnsparken. Om gall-
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ringen fortsätter blir de träd som lämnas kvar mer utsatta för vinden ef-
tersom de inte längre skyddas av varandra. Planerna på att fälla träden 
och de upprepade gallringarna motsvarar inte stadsbornas önskemål 
och bör därför överges.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen.

Om de planer för byggande som gäller gatorna som nämns i motionen

Såväl Munksnäs allén som Hoplaksvägen finns med i Eliel Saarinens 
Munksnäs-Haga-plan från 1915. Planen är historiskt betydelsefull och 
utgör en del av Bredvikens kulturmiljö, som är en värdefull kulturmiljö 
på landskapsnivå. I stadens egen inventering klassificeras området 
som en värdefull miljö av första klass. Munksnäs allén hör till de delar 
av Saarinens detaljplan där slutresultatet bäst motsvarar visionen. Lin-
dallén i fyra rader utgör till sin komposition en unik helhet i Helsingfors.

Det har beräknats bli aktuellt att planera en ombyggnad av Munksnäs 
allén inom tio år. När planeringen inleds beror också på kommande tra-
fikarrangemang och om kommunaltekniken behöver förbättras. 
Munksnäsbanan, som ska göra cykeltrafiken mellan västra Helsingfors 
och centrum smidigare, ska löpa igenom området. Dessutom planeras 
en sanering av en vattenförsörjningsledning på gatan.

Vad träden på Hoplaksvägen beträffar fortsätter gatuområdet planeras 
som en del av planeringen av Västra boulevardstaden (Vichtisvä-
gen–Hoplaksvägen). Enligt dispositionsplanen för boulevardstaden, 
som godkändes 2019, föreslås att en snabbspårväg ska byggas på 
Hoplaksvägen. Byggandet kommer att påverka de nuvarande träden 
och trädraderna på gatan.

För närvarande utarbetas en detaljplaneändring för gatuområdet. Sta-
den strävar efter att bevara en del av de nuvarande träden, men förut-
sättningarna för detta blir klarlagda först vid den noggrannare gatupla-
neringen. Utöver snabbspårvägens läge måste även trafiksäkerheten 
och säkerheten kring spåren och spårelektriciteten beaktas i planering-
en av en gata med både spårväg och träd. Staden fattar beslut om vad 
som ska göras med träden i flera olika skeden allteftersom byggandet 
av snabbspårvägen framskrider. Enligt nuvarande beräkningar kommer 
spårvägen att byggas i slutet av detta decennium.

Bedömning av trädens skick

Som markägare bär staden ansvaret för att träden vid gatorna inte ut-
gör en säkerhetsrisk och är skadeståndsskyldig vid eventuella olyckor. 
De gamla trädens skick bedöms för att de ska kunna bevaras på ett 
säkert sätt. Med hjälp av regelbundna bedömningar av skicket kan man 
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värna om gamla träd i stadsmiljön så länge som möjligt. Träden under-
söks av utbildade arborister, trädvårdare. Stadsmiljösektorn beställer 
bedömningar av både stadens egna och externa arborister. Utifrån be-
dömningen gör arboristerna upp en vårdplan för träden.

Arboristerna undersöker yttre riskfaktorer i träden, som förekomsten av 
rötsvamp, sprickor, håligheter, farliga grenar eller andra fel. Dessutom 
granskar de störningar i omgivningen, framför allt i trädens rotsystem 
eller i närheten av det, som exempelvis grävningar och återfyllnad.

Nämndens svar hänger samman med en utförlig utredning om 
Munksnäs trädalléers historia. Utredningen visar att det nu för tiden 
växer cirka 169 träd vid Munksnäs allén, vilket innebär att endast cirka 
60 % av det ursprungliga antalet finns kvar. I enlighet med den ur-
sprungliga planen har träden planterats tätt och beskurits kraftigt, och 
rotsystemets jordmån har eroderats. Allt detta har påverkat träden och 
har som följd att deras skick konstant måste följas upp och skadade 
träd eller grenverk tas bort.

Svar på motionen

Planeringen av en eventuell förnyelse av träden på Munksnäs allén och 
Hoplaksvägen har inte inletts än, så inga beslut om vad som ska göras 
med träden har fattats och inga planer beretts i växelverkan.

I all planering som rör Munksnäs allén strävar staden efter att beakta 
områdets historiska specialvärden så att raderna av träd på allén fort-
sättningsvis bidrar till en högklassig stadsbild. På Hoplaksvägen spelar 
innehållet i detaljplanen för snabbspårvägen, den gatuplan som utarbe-
tas utifrån denna samt hur dessa planer verkställs en avgörande roll.

Med hänvisning till de planer för byggande som nämnden föreslagit för 
dessa gator konstaterar stadsstyrelsen att det ser ut att bli svårt att be-
vara alla nuvarande träd, men att målet bör vara att i så hög grad som 
möjligt också bevara de nuvarande träden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuustoaloite 13.04.2022 Korpinen Laura Munkkiniemen puistotien ja 
Huopalahdentien lehmukset säilytettävä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 759

HEL 2022-005403 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.08.2022 § 416

HEL 2022-005403 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin tulee luopua suunnitel-
mista kaataa Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmukset 
katujen peruskorjauksen yhteydessä. Aloitteessa myös esitetään kriti-
ikkiä kaupunkiympäristön toimialan toteuttamien puiden kuntoarviointi-
en tarpeellisuudesta Munkkiniemen puistotiellä.

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Munkkiniemen puistotien ja 
Huopalahdentien puurivien uudistamista koskeva suunnittelu ei ole vie-
lä alkanut, eikä puurivien toimenpiteistä ole vielä vuorovaikutettuja su-
unnitelmia tai päätöksiä.

Munkkiniemen puistotie ja Huopalahdentie esiintyvät molemmat Eliel 
Saarisen vuonna 1915 laatimassa Munkkiniemi–Haaga-
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suunnitelmassa. Se on historiallisesti merkittävä suunnitelma ollen osa 
maakunnallisesti arvokasta Laajalahden kulttuurimaisemaa. Alue on 
luokiteltu ensimmäisen luokan arvoympäristöksi Helsingin kaupungin 
omassa inventoinnissa. Munkkiniemen puistotie on yksi Saarisen ase-
makaavan parhaiten toteutuneista osista. Nelirivinen lehmuskujanne on 
istutussommitelmansa puolesta hyvin ainutlaatuinen kokonaisuus 
Helsingissä. 

Kaupunkiympäristön toimiala tulee Munkkiniemen puistotietä koskevis-
sa suunnitteluratkaisuissa huomioimaan alueen historialliset erityisarvot 
siten, että puistotien puurivit säilyvät kaupunkikuvallisesti korkealaatui-
sina. Huopalahdentien puurivien osalta kaupunkiympäristön toimiala 
jatkaa katualueen suunnittelua osana Läntisen bulevardikaupungin 
(Vihdintie–Huopalahdentie) suunnittelua. Puurivien toimenpiteet ratka-
istaan vaiheistettuna pikaraitiotien rakentamisen tahdissa.

Munkkiniemen puistotien peruskorjauksen suunnittelu on arvioitu tule-
van ajankohtaiseksi kymmenen vuoden kuluessa. Puiden kunnon li-
säksi suunnittelun käynnistymiseen vaikuttavat tulevien liikennejärjes-
telyjen ja kunnallistekniikan parantamisen tarpeet, joiden suunnittelu on 
tarkoitus ajoittaa samanaikaiseksi puiden toimenpiteiden suunnittelun 
kanssa. Alueen halki on linjattu Munkkiniemen baana -hanke, joka pa-
rantaa läntisen Helsingin ja keskustan välisen pyöräliikenteen sujuvuut-
ta. Lisäksi kadulle suunnitellaan vesihuoltolinjan saneerausta.

Huopalahdentien suunnittelu on osana Läntisen bulevardikaupungin 
(Vihdintie–Huopalahdentie) suunnittelua. Kaupunkiympäristölautakunta 
hyväksyi vuonna 2019 bulevardikaupungin kaavarungon, joka toimii 
lähtökohtana sinne laadittaville asekaavoille ja asemakaavan muutok-
sille. Kaavarungossa Huopalahdentielle esitetään pikaraitiotietä, jonka 
rakentaminen tulee vaikuttamaan kadun nykyisiin puihin ja puuriveihin. 
Tällä hetkellä on käynnissä katualueen asemakaavamuutoksen laati-
minen. Osa nykyisistä katupuista pyritään säilyttämään, mutta säilyttä-
misedellytykset varmistuvat vasta tarkemmassa katusuunnitteluvaihe-
essa. Toteutus ja sitä kautta puille tehtävät toimenpiteet vaiheistuvat 
pikaraitiotien rakentamisen tahdissa. Tällä hetkellä rakentamisen arvio-
idaan ajoittuvan kuluvan vuosikymmenen lopulle.

Puiden kuntoarvioinnit muodostavat Helsingin katu- ja puistopuiden hoidon perus-
tan

Puiden kuntoarvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on kaupunkiympäri-
stön turvallisuuden varmistaminen. Helsingin kaupungilla on maano-
mistajana vastuu omistamiensa alueiden turvallisuudesta: kaupunki 
vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamista vahingoista vahingon-
korvauslain 2 luvun 1 §:n mukaisesti. Laki koskee myös vaarallisia pui-
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ta, jotka tulee poistaa ennen kuin ne aiheuttavat henkilö- tai omaisuus-
vahinkoja. 

Puiden kuntoarvioinnit mahdollistavat vanhojen puiden turvallista sä-
ilyttämistä, sillä juuri säännöllisten kuntoarviointien avulla vanhoja puita 
voidaan kaupunkiympäristössä vaalia mahdollisimman pitkään.  Kunto-
arviointeja tekevät koulutetut arboristit, puunhoitajat. Kaupunkiympäri-
stön toimiala tilaa puiden kuntoarviointeja kaupungin omilta, mutta 
myös ulkopuolisilta arboristeilta. Kuntoarvioinnin perusteella arboristit 
laativat puille hoitosuunnitelman. Toistuvien kuntoarviointitietojen ja ho-
itosuunnitelmien perusteella pitkällekin lahonneita puita voidaan 
säästää hoitotoimenpiteillä, jotka suunnitellaan tapauskohtaisesti pu-
uyksilöttäin. Kuntoarviointitietoja hyödynnetään myös katu- ja puistosu-
unnittelun lähtötietoina. Suunnitteluratkaisujen laatimista helpottaa, jos 
puiden kuntotietoja on saatavissa pidemmältä ajalta.

Kuntoarviointi perustuu puun ja sen kasvuympäristön silmävaraiseen 
arviointiin. Tarvittaessa käytetään lahontutkimiseen kehitettyjä eriko-
islaitteita, kuten Picus-tomografia ja lahoporaa. Puusta tutkitaan ulkoi-
set riskitekijät, kuten lahottajasienten esiintyminen, halkeamat, onkalot, 
vaaralliset oksat tai muut vioitukset. Lisäksi kiinnitetään huomiota puun 
kasvuympäristöön, erityisesti juuristoalueella tai sen läheisyydessä häi-
riötekijöihin, kuten kaivuihin tai maantäyttöihin. Vanhat puut ovat yleen-
sä jossain määrin lahoja. Pelkkä lahon toteaminen ei aina edellytä pu-
un poistamista turvallisuussyistä. Lahon olemassaolo voidaan puusta 
todeta usein vain tutkimuslaitteiden avulla. Lahon aiheuttaman riskin 
arviointi on myös haastavaa, sillä lahon eteneminen kestää yleensä 
vuosikausia, jopa kymmeniä vuosia. Elävästä puusta on haasteellista 
määrittää, kuinka nopeasti laho etenee kriittiseen pisteeseen, missä 
puusta tulee vaarallinen. Lahon etenemistä seurataan toistuvilla kunto-
arvioinneilla.

Munkkiniemen puistotien lehmusten kuntoa on seurattu pitkään

Helsingin kaupungin kunnossapito on säännöllisesti vuodesta 2000 läh-
tien selvittänyt Munkkiniemen puistotien lehmuskujanteiden puiden tilaa 
niiden heikentyneen kunnon vuoksi. Vuonna 2000 kujanteen puita hoi-
toleikattaessa huomattiin, että niiden joukossa oli paljon huonokuntoisia 
puita. Vuonna 2003 puut kuntoarvioitiin, jonka seurauksena kujanteesta 
poistettiin vaaralliset puut ja osalle puista tehtiin latvuston pienennysle-
ikkaus tuulenkaatojen ehkäisemiseksi. Poistettuja puita oli noin 30.

Puukujanteiden tilan heikentyessä seurantaa on jouduttu tarkenta-
maan. Kaikkien puiden kuntoarviointi toistettiin vuosina 2012 ja 2019. 
Uusien riskihavaintojen seurauksena vaarallisia puita poistettiin vielä 
10 lisää. Latvuston pienennysleikkauksia on myös jouduttu toistamaan, 



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 321 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/22
23.11.2022

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

viimeisin vuonna 2021. Leikkauksia jatketaan myös syyskesällä 2022. 
Kunnossapito käyttää näihin viime ja tämän vuoden latvuston pienen-
nysleikkauksiin yhteensä 70 000 euroa.

Syy yksittäisten puiden huonosta kunnoista johtuu puurivien historiasta. 
Lehmuskujanteen ensimmäiset puut istutettiin 1920-luvulla, ja 
istutuksia jatkettiin 1930-luvulla. Lehmuskujanteen puut suunniteltiin 
Helsingin nykykäytäntöön verrattuna varsin poikkeuksellisesti muotoon 
leikattaviksi. Tästä syystä puut on istutettu tiheään istutusvälin ollessa 
vain 5 metriä. Lehmuksia hoidettiin tavoitteen mukaisesti leikkaamalla 
ainakin vuoteen 1939 asti, esimerkiksi latvat katkaisemalla. Puiden le-
ikkaaminen lopetettiin sodan aikana. Kun leikkaamisesta luovuttiin, pu-
ut pääsivät kasvamaan nykyiseen, vapaaseen muotoonsa. Puiden le-
ikkaushistoria on vaikuttanut niiden kuntoon. Latvan katkaisukohta 
näkyy rungoissa edelleen. Suurin osa puistotien vanhoista lehmuksista 
on lahon etenemisen vuoksi onttoja, sillä varhainen ja voimakas leik-
kaaminen on aiheuttanut puihin leikkaushaavoja, joiden kautta laho on 
saanut alkunsa. 

Myös liikenne on aiheuttanut puiden kunnon heikentymistä. Vielä joita-
kin vuosia sitten reunariveissä olevia puiden välejä käytettiin säännölli-
sesti autojen pysäköintiin. Tämä aiheutti tiivistymistä puiden kasvualu-
staan ja kolhuja niiden tyville. Lisävahinkojen estämiseksi puurivien su-
ojaksi rakennettiin matalat suoja-aidat, jotka estävät autojen pysäköin-
nin puiden väliin.

Munkkiniemen lehmuskujanteita ei enää täydennetä, sillä nykyiset kas-
vuolosuhteet kadulla ovat istutettaville nuorille puille liian vaikeat. 
Kasvutila on täysikasvuisille lehmuksille riittämätön latvuston tilantar-
peen ja kasvualustan tilavuuden puolesta. Lisäksi kasvualustat ovat tii-
vistyneet ja köyhtyneet, joten ne tulee uudistaa perusteellisesti. Kun-
nostaminen edellyttää kaivamista puiden juuristoalueella, mikä puo-
lestaan vahingoittaa olemassa olevien vanhojen puiden juuria entise-
stään.

Puurivit näyttävät vielä kohtuullisen hyviltä, vaikka alkuperäisestä 
istutussommitelmasta puuttuu jo noin 40 % puista. Tällä hetkellä pu-
istotiellä on jäljellä 169 puuta. Näistä lähes puolet tarvitsee säännöllistä 
seurantaa ja leikkauksia. Munkkiniemen puistotie on kunnossapidon 
kannalta korkean riskin aluetta jalankulkijoiden ja läpikulkevan raitiotie-
liikenteen intensiivisyyden vuoksi. Puiden säännöllisten kuntoarviointi-
en ja niistä seuranneiden toimenpiteiden ansioista vahinkoja ei ole sat-
tunut, ja lehmusriveissä on voitu säilyttää kujannevaikutelman kannalta 
merkittävä määrä puita. Vaaralliset ja leikkausta edellyttävät puut löy-
detään kuitenkin vain puiden kuntoa seuraamalla, eikä kuntotutki-
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muksista voida luopua, koska niiden avulla löydetään turvallisuussyistä 
poistamista edellyttäviä puita.

Huopalahdentien lehmusrivien toimenpiteet määräytyvät pikaraitiotien rakentamisen 
vaatimusten mukaan

Läntisen bulevardikaupungin Huopalahdentien osuus alkaa Munkkini-
emen aukiolta ja päättyy Vanhaan Viertotiehen. Kaupunkiympäri-
stölautakunnan vuonna 2019 hyväksymässä kaavarungossa bulevar-
dikaupungissa Huopalahdentietä ja Vihdintietä pitkin kulkee pikaraitio-
tie. Huopalahdentien katualueen kaavahankkeessa tutkitaan muun 
muassa pikaraitiotien tilavarauksia, jotka vaikuttavat keskeisesti nykyis-
ten lehmusrivien säilyttämismahdollisuuksiin. Pikaraitiotien sijainnin li-
säksi raitiotien ja puiden yhteensovittamisessa on huomioitava liikenne-
, rata- ja ratasähköturvallisuus. Nämä kaikki näkökohdat asettavat vaa-
timuksia sille, kuinka lähellä pikaraitiotietä puita voidaan säilyttää tai ku-
inka lähelle niitä voidaan istuttaa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Minna Terho, suunnitteluasiantuntija: 310 39527

minna.terho(a)hel.fi
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§ 300
Ledamoten Elina Kauppilas motion om bedömning av konsekven-
serna för biodiversitet i projekt för markanvändning

HEL 2022-005980 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Elina Kauppila och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden inför ett system för bedömning av konsekvenserna för biodi-
versiteten i projekt för markanvändning.

Planeringen av markanvändningen i Helsingfors styrs av Helsingfors 
generalplan 2016. När generalplanen godkändes gjordes en allmän 
bedömning av riktlinjerna för utvecklingen av markanvändning och 
stadsstruktur, möjligheterna att bygga, centrala behov av att förnya tra-
fiksystemet samt det centrala nätverket av natur och grönområden. Må-
let med generalplanen är bland annat att Helsingfors 2050 är en grön 
och maritim stad vars styrkor är stadsskogar och kulturmiljöer.

Generalplanen fastställer att man i planeringen av rekreations- och 
grönområden och områden för maritim rekreation och turism ska sä-
kerställa att de kulturhistoriska och landskapsmässiga värdena bevaras 
samt beakta och trygga de områden som är viktiga för biodiversiteten, 
utvecklingen av ekosystemtjänster, naturskyddet och det ekologiska 
nätverket och skogsnätverket.
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Generalplanen fastställer även att områdena i nätverket Natura 2000, 
naturskyddsområdena och de områden som skyddats i Helsingfors na-
turskyddsprogram 2015–2024 ska beaktas med rättsverkan som de 
anges på temakartan Stadsnatur. Rekreations- och ekosystemtjänster-
na utvecklas. Planeringen ska beakta de områden som är värdefulla för 
naturskyddet och biodiversiteten samt trygga att värdena bevaras.

Planeringen ska enligt markanvändnings- och bygglagen alltid ske på 
basis av tillräckliga utredningar och bedömningar. För varje plan be-
dömer man därför även effekterna på naturen och utför nödvändiga na-
turutredningar. Utredningarna och bedömningarna utförs vanligen som 
expertarbete, där olika slags redskap eller verktyg kan tas till stöd.

Stadsmiljösektorn använder eller utvecklar flera verktyg och verksam-
hetsmodeller för att bland annat trygga biodiversiteten, följa upp miljöns 
tillstånd och bedöma kolsänkornas effekter.

Bedömningsmetoden för koldioxidsnålhet för Helsingfors detaljplaner (HAVA)

Bedömningsmetoden för koldioxidsnålhet för Helsingfors detaljplaner 
(HAVA) är ett verktyg för att bedöma och jämföra koldioxidutsläppet av 
olika planeringslösningar samt välja de bästa lösningarna med tanke 
på koldioxidutsläpp. Verktygets utgångsdata och utsläppsbedömningar 
bygger på publicerade datakällor. Med verktyget kan man styra plane-
ringen av ett område i en så koldioxidsnål riktning som möjligt inom alla 
delområden av byggande som kan påverkas med detaljplanering.

HAVA-verktyget har en separat del för beräkning av kolreservoarer och 
kolsänkor i marken och vegetationen. Verktyget uppskattar de koldiox-
idutsläpp som uppstår när grönstruktur går förlorad på grund av byg-
gande samt kolreservoarerna och -sänkorna i grönområden som beva-
ras, som för sin del minskar områdets klimatavtryck. Verktyget beräk-
nar den kolsänka som binds i såväl vegetationen som marken med en 
granskningsperiod på 50 år. Det har uppskattats att marken och växt-
ligheten står för cirka 0–5 procent av de totala utsläppen i detaljplaner-
na. Kolreservoarerna är särskilt betydelsefulla i områden där byggande 
skulle kräva att skog fälls. Med verktyget kan man då styra planeringen 
till att bevara skog och plantera ny skog. Att binda koldioxid i sänkor är 
huvudsakligen av betydelse endast i de skogigaste områdena.

Verktyg för bedömning av stadsstrukturens utveckling (KARVI)

Stadsmiljösektorn har ett verktyg för bedömning av stadsstrukturens 
utveckling (KARVI). Med verktyget kan man åskådliggöra planlägg-
ningens samhälleliga konsekvenser genom att utöver kvantitativa mål 
även mer genomgående beakta allmänna strategiska principer för ut-
veckling av stadsstruktur. Man har börjat utveckla KARVI för att även 
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kunna följa och åskådliggöra biodiversitet och kvantitativa förändringar i 
grönområden.

Ekologisk kompensation och bokföring av ekosystem

När staden planerar sin markanvändning strävar den i första hand efter 
att undvika betydande effekter på naturen och sekundärt efter att lindra 
dessa genom planering. Om man med de primära metoderna i lind-
ringshierarkin inte kan undvika olägenheter för naturen, kan de kom-
penseras genom produktion av motsvarande nytta för naturen någon 
annanstans. Bokföringen av ekosystem är en metod som utvecklats för 
nationell statistik där man likt annan bokföring årligen följer omfattning-
en, arten och det ekonomiska värdet på de ekosystem som påverkas 
av organisationen samt utbudet, bruket och det ekonomiska värdet av 
de ekosystemtjänster som hänför sig till dessa. Beräkningen av natur-
värdena i ett visst område är en central del av båda verktygen.

Att utveckla såväl den ekologiska bokföringen som en modell för att 
kompensera naturförlust ingår som en åtgärd i Helsingfors verksam-
hetsprogram för tryggande av naturens mångfald. Helsingfors samar-
betar med forskare i såväl ekologisk kompensation som bokföring av 
ekosystem. I dessa projekt kan staden pröva metoder och verktyg för 
beräkning av naturvärden vid årsskiftet 2022–2023. Den egentliga mo-
dellen för ekologisk bokföring och för kompensering av naturförlust ska 
vara klar senast år 2027, då forskningsprojektet för ekologisk kompen-
sation upphör.

Helsingforsregionen bildar en helhet inom markanvändningen där olika 
kommuner och områden har olika roller, bland annat i att styra hållbar 
tillväxt. Inom det pågående regionsamarbetet, till exempel MBT-
processen för markanvändning, boende och trafik, kan man effektivt 
främja målen för total icke-försämring av naturen. 

Resultaten av försök och forskningsprojekt delges stadsmiljönämnden 
efter hand som de uppnås. Modellen för ekologisk bokföring och för 
kompensering av naturförlust är tänkt att i mån av möjlighet tas i bruk 
redan innan projektet avslutas 2027. Om modellen i sin helhet inte blir 
färdig före 2027 överväger man att snabbare ta i bruk dess olika del-
områden efter hand som de blir färdiga.

Verktyg för bedömning av ekosystemtjänster (regional grönkoefficient)

Grönkoefficientmetoden bygger på beräkning av förhållandet mellan 
den ekoeffektiva ytan och den totala ytan. Den ekoeffektiva ytan består 
av områden med växtlighet där växtligheten frodas och jordmånen är 
permeabel och som stöder ekosystem eller produktionen av eko-
systemtjänster. I Helsingfors har den tomtspecifika grönkoefficientme-
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toden utvecklats för att styra gårdsmiljöns gröneffektiviteten på tomter-
na. En tomtspecifik grönkoefficient tillämpas numera i princip i plan-
läggningen av alla nya tomter samt på nybyggnads- som komplette-
ringsbyggnadsobjekt i hela staden. I detaljplaner använder man en bin-
dande bestämmelse om tomtspecifik grönkoefficient. I det bifogade ma-
terialet till detta ärende kan man läsa mer om grönkoefficientmetoden.

Verktyget för bedömning av grönstrukturens ekosystemtjänster, det vill 
säga den regionala grönkoefficienten, används till skillnad från den 
tomtspecifika grönkoefficienten för att identifiera de ekosystemtjänster 
som produceras av grönstrukturerna i större områden, till exempel 
stadsdelar. Den lämpar sig i regel bäst för att användas i planeringen 
på en nivå mellan general- och detaljplaner (delgeneralplaner, disposi-
tionsplaner, planeringsprinciper). Grundtanken för verktyget är att ett 
områdes grön- och vattenområden identifieras och att det bedöms hur-
dana ekosystemtjänster de producerar. 

Hittills har metoden huvudsakligen använts för att beräkna de eko-
systemtjänster som produceras av offentliga utomhuslokaler. Vid be-
räkningen kan man även beakta privata grönområden, såsom gårdar, 
vilket ofta är väsentligt för att skapa en helhetsbild av produktionen av 
och mängden ekossystemtjänster. Mallen till metoden utvecklades i 
Sverige. I Finland har försök med regionala grönkoefficienter genom-
förts i Byholmen och Malm i Helsingfors, Mattby i Esbo och stadsträd-
gården i Åbo.

I verktyget förenas flera olika organisationsenheters verksamhet och 
mål, men för att den ska kunna utvecklas och införas krävs ännu sys-
tematiskt samarbete beträffande utvecklingen av metoden att hitta rätt 
tidpunkt för att ta den i bruk. Helsingfors har förberett och samordnat 
ett gemensamt projekt för flera städer och forskningssamfund för att ut-
veckla ett verktyg för bedömning av grönstrukturers ekosystemtjänster. 
Målet för projektet är att standardisera och automatisera metoden och 
dessutom även att nationalisera den och anpassa den till finländska 
förhållanden samt att eventuellt fastställa nya analysnivåer. Det är även 
ett viktigt delarbete i planeringsprocessen att placera verktyget samt att 
förankra den systematiska användningen av verktyget och utbilda an-
vändarna. Tanken är att ansöka om finansiering för projektet av Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) hösten 2022. Ifall finansie-
ringen säkras kan projektet starta våren 2023 och slutföras under år 
2024.

Arbetet för att utveckla ett verktyg för bedömning av stadsstrukturer, 
ekologisk kompensation, bokföring av ekosystem samt ekosystem-
tjänster skapar klara verksamhetsmodeller för tillämpning av dessa för-
faranden och verktyg som underlättar planering och bedömning av 
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konsekvenser när stadens strategiska mål samordnas för att dels stär-
ka biodiversiteten och uppnå koldioxidneutralitet före 2040, dels möjlig-
göra tillväxt och bostadsproduktion.

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).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite

Bilagematerial

1 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 12.5.2020 viherkerroinmene-
telmän käyttöönottoa koskevasta valtuustoaloitteesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 766

HEL 2022-005980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristölautakunta 01.11.2022 § 605

HEL 2022-005980 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä maankäytön suunnittelua ohjaa Helsingin yleiskaava 2016, 
joka tuli lainvoimaiseksi 5.12.2018. Yleiskaavan hyväksymisen yhtey-
dessä on yleispiirteisesti arvotettu maankäytön ja kaupunkirakenteen 
kehittymisen suuntaviivat, rakentamisen mahdollisuudet, liikennejärjes-
telmän uudistamisen keskeiset tarpeet sekä luonto- ja viheralueiden 
keskeinen verkosto. Yleiskaavan tavoitteena on mm., että Helsinki on 
vihreä ja merellinen kaupunki 2050, jonka vahvuuksia ovat kaupunki-
metsät ja kulttuuriympäristöt.

Yleiskaavassa on määrätty, että virkistys- ja viheralueilla sekä merelli-
sen virkistyksen ja matkailun alueilla suunnittelussa tulee turvata kult-
tuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa hu-
omioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen 
kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäver-
koston kannalta tärkeät alueet.

Yleiskaavassa on lisäksi määrätty, että Natura 2000 -verkostoon kuulu-
vat alueet, luonnonsuojelualueet ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmas-
sa 2015–2024 määritellyt suojeltavat alueet on otettava oikeusvaikutte-
isina huomioon Kaupunkiluonto-teemakartalta. Virkistyspalveluja ja 
ekosysteemipalveluja kehitetään. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
alueet ja turvattava arvojen säilyminen.

MRL:n mukaisesti kaavoituksen tulee aina perustua riittäviin selvityksiin 
ja arviointeihin. Siksi jokaisessa kaavassa arvioidaan myös luontoon 
kohdistuvat vaikutukset ja tehdään tarvittavat luontoselvitykset. Selvi-
tykset ja arvioinnit ovat tyypillisesti asiantuntijatyötä, jonka tueksi voi-
daan käyttää erilaisia välineitä tai työkaluja.

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä tai kehitteillä useita työka-
luja ja toimintamalleja mm. luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, 
ympäristön tilan seuraamiseksi ja hiilinieluvaikutusten arvioimiseksi.

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA)

Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (HAVA) 
on työkalu, jolla pystytään arvioimaan ja vertailemaan erilaisten suun-
nitteluratkaisujen hiilipäästöjä sekä valitsemaan hiilipäästöjen kannalta 
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parhaat ratkaisut. Työkalun lähtötiedot ja päästöarviot perustuvat julka-
istuihin tietolähteisiin. Työkalun avulla pystytään ohjaamaan alueen su-
unnittelua mahdollisimman vähähiiliseen suuntaan kaikilla rakentami-
sen osa-alueilla, joihin asemakaavoituksella pystytään vaikuttamaan.

Hava-työkalussa on erillinen osio maaperän ja kasvillisuuden hiilivaras-
tojen ja -nielujen laskemiseen. Työkalussa arvioidaan hiilipäästöt ra-
kentamisen myötä menetettävän viherrakenteen osalta sekä säilyvien 
viheralueiden hiilivarastot ja -nielut, jotka osaltaan pienentävät alueen 
hiilijalanjälkeä. Työkalu laskee sekä kasvillisuuteen että maaperään si-
toutuvaa hiilinielua 50 vuoden tarkastelujaksolla. On arvioitu, että ko-
konaispäästöjen kannalta maaperän ja kasvillisuuden osuus asema-
kaavoissa on n. 0–5 %. Hiilivarastojen merkitys korostuu alueilla, joilla 
rakentaminen edellyttäisi metsän kaatamista. Näin ollen työkalulla voi-
daan ohjata suunnittelua metsien säilyttämiseen ja uusien metsien 
istuttamiseen. Hiilen sitoutumisella on merkitystä pääasiassa vain kaik-
kein metsäisimmillä alueilla.

Kaupunkirakenteen kehittämisen arviointityökalu (KARVI)

Kaupunkiympäristön toimialalla on käytössä kaupunkirakenteen ke-
hittämisen arviointityökalu (KARVI). Työkalulla pystytään havainnol-
listamaan kaavoituksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ottamalla laajem-
min huomioon kaupunkirakenteen kehittämisen yleisiä strategisia peri-
aatteita määrällisten tavoitteiden lisäksi.

Karvia on lähdetty kehittämään siten, että sillä voitaisiin seurata ja ha-
vainnollistaa myös viheralueiden määrällisiä muutoksia sekä luonnon 
monimuotoisuutta.

Ekologinen kompensaatio ja ekosysteemitilinpito

Maankäytön suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti välttämään merkit-
täviä luontovaikutuksia ja toissijaisesti lieventämään näitä vaikutuksia 
suunnittelun keinoin. Mikäli näillä lieventämishierarkian ensisijaisilla ke-
inoilla ei pystytä luontohaittoja välttämään, voidaan luontohaitat kom-
pensoida tuottamalla vastaava luontohyvitys jossain toisaalla. Eko-
systeemitilinpito puolestaan on kansallisen tilastoinnin piirissä kehitetty 
menetelmä, jossa seurataan muun tilinpidon tavoin vuosittain organi-
saation vaikutuksen kohteena olevien ekosysteemien laajuutta, laatua 
ja taloudellista arvoa sekä näihin kiinnittyvien

ekosysteemipalveluiden tarjontaa, käyttöä ja taloudellista arvoa. Näi-
den molempien työkalujen keskeinen osa on tietyn alueen luontoarvo-
jen laskenta.
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Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmassa 
on yhtenä toimenpiteenä ekologisen tilinpidon ja häviävän luonnon 
kompensoimisen mallin kehittäminen. Helsinki tekee tutkimusyhtei-
styötä sekä ekologisen kompensaation että ekosysteemitilinpidon tut-
kijoiden kanssa, ja pääsee näissä hankkeissa pilotoimaan luontoarvo-
jen laskentamenetelmiä ja -työkaluja vuoden 2022–23 vaihteessa.  
Varsinaisen ekologisen tilinpidon ja häviävän luonnon kompensoimisen 
mallin on tarkoitus valmistua viimeistään vuonna 2027, jolloin ekologi-
sen kompensaatin tutkimushanke päättyy. 

Helsingin seutu muodostaa maankäytöllisen kokonaisuuden, jossa eri 
kunnilla ja alueilla on erilainen rooli mm. kestävässä kasvun ohjaami-
sessa. Käynnissä olevan seutuyhteistyön puitteissa (mm. MAL-
prosessi) voidaan tehokkaasti edistää luonnon kokonaisheikenty-
mättömyyden tavoitteita.

Pilottien ja tutkimushankkeen tuloksia tuodaan kaupunkiympäristölaut-
akunnalle tiedoksi sitä mukaan kun niitä saavutetaan. Ekologisen tilin-
pidon ja häviävän luonnon kompensoimisen malli pyritään mahdollisu-
uksien mukaan ottamaan käyttöön jo ennen hankkeen loppumista vu-
onna 2027. Ellei mallia onnistuta kokonaisuudessaan saamaan valmi-
iksi ennen vuotta 2027 arvioidaan sen eri osa-alueiden käyttöönottoa 
nopeammalla aikataululla sitä mukaan kun ne valmistuvat.

Ekosysteemipalveluiden arviointityökalu (alueellinen viherkerroin)

Viherkerroinmenetelmä perustuu ekotehokkaan pinta-alan ja alueen 
kokonaispinta-alan suhteen laskuun. Ekotehokas pinta-ala muodostuu 
kasvullisista alueista, joilla kasvillisuus menestyy ja alueen maaperä on 
läpäisevä ja jotka tukevat ekosysteemejä tai ekosysteemipalveluiden 
tuotantoa. Helsingissä tonttikohtainen viherkerroinmenetelmä on ke-
hitetty ohjaamaan tonttien pihaympäristön vihertehokkuutta. Nykyään 
tonttikohtaista viherkerrointa hyödynnetään lähtökohtaisesti kaikkien 
uusien tonttien kaavoituksessa sekä uudisrakentamis- että täyden-
nysrakentamiskohteissa koko kaupungin alueella. Asemakaavoissa 
käytetään sitovaa tonttikohtaista viherkerroinmääräystä (Kylk 
12.5.2020).

Viherrakenteen ekosysteemipalveluiden arviointityökalu (alueellinen vi-
herkerroin) tähtää tonttikohtaisesta viherkertoimesta poiketen tun-
nistamaan laajempien alueiden, kuten kaupunginosien viherrakentei-
den tuottamia ekosysteemipalveluita ja sen käyttö on yleensä luonte-
vinta yleiskaavan ja asemakaavan välitason suunnittelussa (osayleis-
kaavat, kaavarungot, suunnitteluperiaatteet). Työkalun perusajatukse-
na on, että alueen viher- ja vesialueet tunnistetaan ja niiden tuottamat 
ekosysteemipalvelut arvioidaan. Tietty alue voi tarjota monenlaisia pal-
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veluja, jotka vaikuttavat esimerkiksi monimuotoisuuden ja sopeutumi-
sen vahvistamiseen. Esimerkiksi puuryhmä voi säädellä lämpötilaa, 
suodattaa hulevesiä ja vaimentaa melua. Alue saa siten pisteitä si-
sältämiensä elementtien määrän sekä kokonsa perusteella. Menetel-
män tuotos on analyysi, joka tekee niin sanotuista pehmeistä arvoista 
näkyviä niin, että analyysin tulos ohjaa suunnitteluratkaisuja: millä mito-
ituksella ja rakenteilla varmistetaan ekologisten prosessien toimivuus. 
Menetelmää on tähän mennessä sovellettu pääasiassa julkisten ulkoti-
lojen tuottamien ekosysteemipalveluiden laskemiseen, mutta lasken-
nassa voidaan huomioida myös yksityiset viheralueet, kuten pihat. Use-
in tämä on myös oleellista ekosysteemipalveluiden tuotannon ja 
määrän kokonaiskuvan hahmottamisessa. Menetelmän malli on ke-
hitetty Ruotsissa, ja Suomessa alueellista viherkerrointa on pilotoitu 
Kyläsaaressa ja Malmilla, Espoon Matinkylässä ja Turun kaupunginpu-
utarhan alueella.

Työkalu yhdistää useiden eri organisaatioyksiköiden toimintaa ja tavoit-
teita, mutta sen kehittäminen ja käyttöönotto vaativat vielä suunnitel-
mallista yhteistekemistä sekä menetelmän osalta, että sen oikea-
aikaisen käyttöönoton osalta. Helsinki on valmistellut koordinaattorina 
useamman kaupungin ja tutkimusyhteisön yhteishanketta viherraken-
teen ekosysteemipalveluiden arviointityökalun kehittämiseksi. Hank-
keen tavoitteena on menetelmän vakioinnin ja automatisoinnin lisäksi 
kansallistaminen ja sopeuttaminen Suomen olosuhteisiin sekä uusien 
tarkastelutasojen mahdollinen määrittäminen. Tärkeänä osatyönä on 
myös suunnitteluprosessin osalta työkalun sijoittaminen ja järjestelmäl-
liseen käyttöön sitouttaminen ja kouluttaminen. Yhteishankkeelle on 
tarkoitus hakea Euroopan aluekehitysrahaston rahoitus syksyllä 2022. 
Sen varmistuessa, hanke pääsisi alkamaan keväällä 2023 ja loppuun-
saatettua vuoden 2024 aikana.

Kaupunkirakenteen kehittämisen arviointityökalun, ekologisen kompen-
saation ja ekosysteemitilinpidon sekä ekosysteemipalveluiden arviointi-
työkalun kehittämistyössä luodaan näiden menettelyjen ja työkalujen 
soveltamiselle selkeät toimintamallit, jotka helpottavat suunnittelua ja 
vaikutusten arviointia yhteen sovitettaessa kaupungin strategisia tavoit-
teita toisaalta luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta sekä hiilinol-
lan saavuttamisesta vuoteen 2040 mennessä, ja toisaalta kasvun ja 
asuntotuotannon mahdollistamisesta.

Käsittely

01.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Nevanlinna: Lisätään aloitevastauksen loppuun: Kaupunkira-
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kenteen kehittämisen arviointityökalun, ekologisen kompensaation ja 
ekosysteemitilinpidon sekä ekosysteemipalveluiden arviointityökalun 
kehittämistyössä luodaan näiden menettelyjen ja työkalujen soveltami-
selle selkeät toimintamallit, jotka helpottavat suunnittelua ja vaikutusten 
arviointia yhteen sovitettaessa kaupungin strategisia tavoitteita toisaal-
ta luonnon monimuotoisuuden vahvistamisesta sekä hiilinollan saavut-
tamisesta vuoteen 2040 mennessä, ja toisaalta kasvun ja asuntotuo-
tannon mahdollistamisesta.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Nevanlinnan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Tuomas Nevanlinna: Lisätään ekologinen kompensaatio ja ekosystee-
mitilinpito -kohtaan, kappaleen 13 loppuun: Pilottien ja tutkimushank-
keen tuloksia tuodaan kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi sitä 
mukaan kun niitä saavutetaan. Ekologisen tilinpidon ja häviävän luon-
non kompensoimisen malli pyritään mahdollisuuksien mukaan otta-
maan käyttöön jo ennen hankkeen loppumista vuonna 2027. Ellei mal-
lia onnistuta kokonaisuudessaan saamaan valmiiksi ennen vuotta 2027 
arvioidaan sen eri osa-alueiden käyttöönottoa nopeammalla aikataulul-
la sitä mukaan kun ne valmistuvat.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas 
Nevanlinnan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

25.10.2022 Pöydälle

11.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
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§ 301
Ledamoten Aino Tuominens motion om ett pilotprojekt med fot-
gängardominerade områden kring skolor

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Aino Tuomisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Aino Tuominen och 25 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder trafikbegränsningar på gatorna kring skolor där 
man antingen förbjuder genomfart för biltrafik eller begränsar körhas-
tigheterna. Trafikbegränsningarna föreslås först införas som ett pilot-
projekt vid några lämpliga skolor.

De mål för säkerhet för fotgängare och på skolvägen som nämns i mo-
tionen samt de föreslagna åtgärderna främjas av åtgärderna i Helsing-
fors program för att främja gångtrafik, godkänt av stadsstyrelsen i mars 
2022, och Programmet för utveckling av trafiksäkerheten 2022–2026.

Som en del av projektet Partnership for Healthy Cities har Helsingfors 
även prövat på att omvandla en gata i närheten av grundskolan Suuta-
rinkylän peruskoulu till en gårdsgata. Syftet med projektet vid Suuta-
rinkylän peruskoulu var att utarbeta en verksamhetsmodell för att göra 
det säkrare och mer lockande att ta sig till skolan till fots eller med cy-
kel genom ändringar i skolans gårdsområde och närmiljö. Konkreta åt-
gärder var att Lidmalmsvägen omvandlades till gårdsgata och att man 
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lade ut planteringar och bänkar längs den. Det hämtades ”skär” i trä till 
skolgården för att inspirera till rörelse och lekar och man gjorde ga-
tumålningar på gården tillsammans med eleverna. Det lades också ut 
fler ramlåsbara cykelställningar på gården. 

Verksamhetsmodellen kan kopieras i alla skolor i Helsingfors. Den ger 
skolorna frihet att tillämpa metoderna i modellen som de finner bäst, 
men dock så att åtgärderna stöder stadens mål att öka antalet skolre-
sor till fots eller med cykel. Projektets slutrapport (på finska) kan läsas 
på 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikennejakartat/pyorai
ly/PHC-loppuraportti.pdf.

Det krävs samarbete mellan sektorerna och allokering av resurser för 
att förankra verksamhetsmodellen i alla skolor i Helsingfors. Införandet 
av modellen främjades även i beredningen av Helsingfors välfärdsplan 
2022–2025 för främjande av välfärd och hälsa (HYTE – Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen). Vilka ansvarsparterna blir och vilka åtgärder 
som vidtas preciseras under slutet av år 2022.

Bland annat följande åtgärder ingår i programmet för att främja gång-
trafik: att utarbeta en anvisning för planering av gångtrafik, att fastställa 
en hierarki för gångnätverket samt försök med gångmiljöer. I dessa åt-
gärder kan skolornas närmiljöer beaktas som utgångsdata och verk-
samhetsmiljö.

I programmet för utveckling av trafiksäkerheten 2022–2026 föreslås att 
säkerheten i trafikarrangemangen vid skolor och på skolvägar grans-
kas. Särskilt skulle man då granska arrangemangen för följetrafik, sko-
lornas logistikarrangemang och hur trafikarrangemangen på skolgår-
darna anknyter till gatunätet samt minska trafikmängderna och sänka 
körhastigheterna på lokalgator i närheten av skolorna. I huvudnätet 
granskas säkerheten vid övergångsställen i närheten. Med denna åt-
gärd undersöks hur säkra de skolvägar är som inte granskas i regiona-
la trafiksäkerhetsutredningar. En annan relevant åtgärd går ut på att 
utarbeta regionala planer för att lugna trafiken. Där granskas möjlighe-
ten att lugna trafiken områdesvis i stället för på enskilda gator. Meto-
derna för att lugna trafiken riktas till det lokala nätverket. I dem ingår 
åtgärder för att sänka körhastigheten och minska genomfarten och tra-
fikmängderna. Dessutom ska principerna för att lugna trafiken i olika 
områden och på olika gator uppdateras. En tredje relevant åtgärd 
handlar om regionala utredningar av trafiksäkerhet, där bland annat tra-
fiksäkerheten i skolornas närmiljö granskas.

Möjligheten att öka antalet gångområden och begränsa genomfartstra-
fiken granskas skilt för varje skola. Om skolan ligger vid en tomtgata är 
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möjligheterna att begränsa mängden biltrafik och körhastigheterna go-
da. Om skolan däremot ligger direkt vid en livligt trafikerad huvudgata, 
är det ofta inte ändamålsenligt att leda genomfartstrafiken till en annan 
del av gatunätet. Då går det inte att införa ett gångområde på huvudga-
tan vid skolan. I sådana fall finns det dock andra sätt att säkerställa att 
det är säkert att gå över gatorna, till exempel att vid behov sänka kör-
hastigheterna punktvis. Det är även möjligt att övervaka körhastighe-
terna med automatisk kameraövervakning. Utöver infrastrukturåtgärder 
kan även kampanjer och information användas för att minska på följe-
trafiken i skolornas närmiljö i samarbete med stadens sektorer samt 
andra aktörer, till exempel Trafikskyddet och Helsingfors trafiksäker-
hetsförening.

Stadsmiljönämnden och fostrans- och utbildningsnämnden har gett ut-
låtanden i ärendet.

Fostrans- och utbildningsnämnden understöder att gatunäten i skolor-
nas närmiljö utvecklas enligt motionen i samarbete mellan sektorerna. 
Nämnden understryker att åtgärdernas totala kostnadseffekter bör ut-
redas. För att verksamhetsmodellen ska kunna utvidgas måste också 
försöksplatserna följas upp och användarnas erfarenheter höras. 
Nämnden understöder att ett försök i enlighet med motionen utreds i 
samarbete med stadsmiljösektorn för de tre områden som staden an-
ser vara lämpligast. Utredningen görs som en fortsatt åtgärd för att ut-
reda kostnaderna.

Stadsmiljönämnden understöder att man i samarbete med fostrans- 
och utbildningssektorn inrättar gångområden i skolornas närmiljö, till att 
börja med kring skolor med de bästa förutsättningarna för detta.

Svaret på motionen stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Aino Tuomisen aloite

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

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 767

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.09.2022 § 219

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Aino Tuomisen valtuustoaloitteesta kä-
velyalueista koulujen ympärille: 

Aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki selvittää kouluja ym-
päröiville kaduille liikennerajoituksia, joilla joko kielletään autoliikenteel-
tä läpiajo tai rajoitetaan nopeuksia. Aloitteen mukaan mainituilla rajoi-
tuksilla olisi myönteisiä vaikutuksia pyörällä ja kävellen saapuvien oppi-
laiden turvallisuuden sekä välituntipihan viihtyisyyden kannalta. Asiaa 
voitaisiin aloitteen mukaan mahdollisesti selvittää pilottikohteiden avul-
la.

Kaupunginhallitus on huhtikuussa 2018 hyväksynyt periaatteet nopeus-
rajoitusten määrittämiseksi Helsingissä (Kaupunkiympäristön julkaisu: 
Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä). Raportin 
mukaan koulujen läheisillä kaduilla voidaan käyttää muuta katua alhai-
sempaa nopeusrajoitusta, joka on tällöin 30 km/h. Lisäksi lasten tur-
vallisuuden huomioimista koulujen läheisyydessä ohjataan liikenne-
merkein Lapsia-varoitusmerkillä. 
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Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelu vastaa katu-
jen suunnittelusta. Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskei-
nen lähtökohta. Vastuu noudatettavien periaatteiden päivittämisestä 
sekä uusista liikenneturvallisuuteen tähtäävistä ohjelmista on kaupun-
kiympäristön toimialalla, jolla on asiantuntemusta arvioida kokonaisval-
taisesti liikennesuunnitteluratkaisuja liikenteen turvallisuuden ja sujuvu-
uden kannalta sekä nähdä kehittämistarpeet. Kaupunginhallituksen 
maaliskuussa 2022 hyväksymässä Liikenneturvallisuuden kehittämiso-
hjelmassa vuosille 2022-2026 on esitetty koulujen liikennejärjestelyjen 
turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä, jotka liittyvät mm. saattoliiken-
teeseen ja lähikatuihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan keskeiset periaatteet koulujen 
fyysisten ympäristöjen suhteen ovat turvallisuus, terveellisyys ja toi-
mivuus. Fyysiset ympäristöt käsittävät sekä itse koulurakennuksen että 
sen lähiympäristön, kuten koulun pihan. Sekä kevyen liikenteen että 
huolto- ja jättöliikenteen turvallisten ratkaisujen sekä viihtyisyyden tulee 
olla olennaisimmat lähtökohdat koulurakennuksen lähiympäristön su-
unnittelussa, mikä koskee sekä olemassa olevia kouluja että uudiskoh-
teita. 

Koulutonttien kaavoituksessa ja kouluhankkeiden suunnittelussa kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala tekee yhteistyötä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa alkaen asemakaavoituksesta annettavista lausunnois-
ta varsinaisen rakennuksen ja sen pihan suunnitteluun. Koulu- ja pä-
iväkotihankkeissa käyttäjiä osallistetaan pihan ja huoltoyhteyksien su-
unnitteluun. Liikenneturvallisuuden kokonaisuuden keskeinen asiantun-
temus on kuitenkin kaupunkiympäristön toimialalla. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa, että liikennesuunnittelussa 
oppilaiden turvallinen liikkuminen koulujen lähiympäristössä tulee olla 
keskeinen lähtökohta jatkossakin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan yksiköissä käyttökokemuksen perusteella havaitut liikenneturvalli-
suushaasteet tulee huomioida ja käyttäjiä tulee kuulla koulujen lähialu-
eita suunniteltaessa.

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on kevyen liikenteen olosuh-
teiden parantaminen. Olosuhteiden kehittämistarve nousee esiin myös 
koulujen henkilöstön taholta saadussa palautteessa, jonka mukaan au-
tolla tapahtuva saattoliikenne on usein liikenneturvallisuusriski kevyttä 
liikennettä käyttäville oppilaille. Helsingissä kadun muuttamista pihaka-
duksi koulun yhteydessä on pilotoitu Suutarinkylän peruskoulun kohdal-
la osana Partnership for Healthy Cities –hanketta. Hankkeesta on laa-
dittu loppuraportti ja kaupunkiympäristön toimialan mukaan pilotilla luo-
tu toimintamalli on sovellettavissa myös muihin kouluihin.
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Katutilan hyödyntämistä piha-alueena kasvatuksen ja koulutuksen tilo-
jen yhteydessä on käsitelty aiemmin valtuustoaloitteen lausunnossa 
(kasvatus- ja koulutuslautakunta 3.3.2020, §46). Lausunnossaan kas-
vatus- ja koulutuslautakunta totesi tuolloin, että vastuu tämäntyyppise-
stä selvitystyöstä on kaupunginkanslialla tai kaupunkiympäristön toimi-
alalla, jonka toimintaan katualueiden ja tonttien kehittäminen kuuluu. 
Pihakatutyyppisten ratkaisujen kustannusten ei tule kohdistua kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalle.

Kävelyalueiden suunnittelulle ja toteuttamiselle koulujen yhteyteen ei 
ole varattu erillistä kustannuspaikkaa talousarvioehdotuksessa.  Lauta-
kunta korostaa, että mahdollisten pihakatuhankkeiden kustannusten 
suuruus tulee selvittää ja sisällyttää ne kaupunkiympäristön toimialan 
katuhankkeiden talousarvioon. 

Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan aloitteesta kannatta-
nut (kaupunkiympäristölautakunta 21.6.2022, §396) kävelyalueita kou-
lujen lähiympäristöön siten, että valmistelu ja kohteiden valinta tehdään 
yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Kaupun-
kiympäristölautakunta totesi lausunnossaan, että liikenteen rauhoitta-
miseen liittyvät ratkaisut tarkoittavat yleensä investointitarpeita, jotka 
selviävät tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa koulujen lähiympäristön ka-
tualueiden kehittämistä aloitteen mukaisesti toimialojen yhteistyönä. 
Lautakunta korostaa, että toimenpiteiden kustannusvaikutukset tulee 
selvittää kokonaisvaltaisesti. Toimintamallin laajentaminen vaatii myös 
toteutettujen kohteiden seurantaa ja käyttäjien kokemusten kuulemista. 
Lautakunta kannattaa aloitteen mukaisen kokeilun selvittämistä yhtei-
styössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kolmella kaupungin so-
pivimmaksi katsomalla alueella kustannusten selvittämisen jatkotoi-
menpiteenä.

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ozan Yanar: 12. kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen: "Lautakunta 
kannattaa aloitteen mukaisen kokeilun selvittämistä yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa kolmella kaupungin sopivimmaksi 
katsomalla alueella kustannusten selvittämisen jatkotoimenpiteenä."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ozan Yanarin ehdotuksen 
yksimielisesti.



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 339 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/20
23.11.2022

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

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.06.2022 § 396

HEL 2022-005412 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki osallistui vuosina 2020–2021 Partnership for Healt-
hy Cities -hankkeeseen. Bloomberg Philanthropies -säätiön tukemaan 
Partnership for Healthy Cities -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 
70 kaupunkia ja se toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n 
sekä terveysjärjestö Vital Strategiesin kanssa. Suutarinkylän peruskou-
lu valittiin pilottikouluksi hankkeeseen.

Pilottihankkeessa lapsille annettiin mahdollisuus osallistua kouluympä-
ristön muutoksien suunnitteluun. Suutarinkylän peruskoululla Töyry-
nummentie muutettiin pihakaduksi ja sen varrelle tuotiin istutuksia ja 
penkkejä. Koulun pihaan tuotiin liikkumiseen ja leikkeihin kannustavia 
puisia ”luotoja” ja koululaisten kanssa pihaan toteutettiin katu-
maalauksia. Lisäksi runkolukittavia pyörätelineitä tuotiin lisää.

Suutarinkylän peruskoululla toteutetussa pilottihankkeessa tavoitteena 
oli muodostaa toimintamalli, jolla saadaan lisättyä kävellen ja pyörällä 
tehtyjen koulumatkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta muokkaamalla 
koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä. Luotu toimintamalli on monis-
tettavissa kaikissa Helsingin kouluissa. Se antaa kouluille vapauden 
soveltaa mallissa esitettyjä toimenpiteitä parhaaksi katsomallaan taval-
la, kunhan ne tukevat kaupungin tavoitteita lisätä kävellen ja pyörällä 
tehtyjen koulumatkojen määrää. Hankkeen loppuraportti on saatavissa 
osoitteessa: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-
ja-kartat/pyoraily/PHC-loppuraportti.pdf.

Toimintamallin jalkauttaminen Helsingin kaikkiin kouluihin vaatii monen 
kaupungin toimialan välistä yhteistyötä ja resurssien kohdistamista. To-
imintamallin jalkauttamista ollaan parhaillaan miettimässä Helsingin hy-
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vinvointisuunnitelman (HYTE) päivittämisen yhteydessä. Vastuutahojen 
ja toimenpiteen määrittely tarkentuu loppuvuoden 2022 aikana.

Muita kävelyn ja koulumatkojen turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä on 
esitetty muun muassa Kävelyn edistämisohjelmassa ja Liikenneturvalli-
suuden kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026. Ohjelmat hyväksytti-
in kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2022. Kävelyn edistämisoh-
jelmassa on määritelty toimenpiteiksi muun muassa kävelyn suunnit-
teluohjeen laatiminen, jalankulkuverkoston hierarkian määrittäminen ja 
kävely-ympäristön kokeilut. Näissä toimenpiteissä voidaan huomioida 
koulujen ympäristöt yhtenä lähtötietona ja toimintaympäristönä.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa vuosille 2022–2026 on 
esitetty toimenpiteenä ”Koulujen ja koulureittien liikennejärjestelyjen 
turvallisuustarkastelut”, joissa tarkastellaan erityisesti saattoliikennejär-
jestelyjä, koulujen logistiikan järjestelyjä ja koulujen pihojen liikennejär-
jestelyjen kytkeytymistä katuverkkoon sekä rauhoitetaan koulujen lähel-
lä olevien paikalliskatujen liikennemääriä ja ajonopeuksia. Pääverkolla 
tarkastetaan läheisten kadunylitysten turvallisuus. Toimenpiteessä tut-
kitaan alueellisten liikenneturvallisuusselvitysten tarkastelun ulkopuolel-
le jäävien koulureittien turvallisuutta. Toinen asiaan liittyvä toimenpide 
on ”Alueelliset liikenteen rauhoittamissuunnitelmat”, joissa tarkastellaan 
liikenteen rauhoittamista alueittain yksittäisten katujen sijaan. Rauhoit-
tamiskeinot kohdentuvat paikallisverkkoon, ja niihin sisältyvät ajono-
peuksien hidastamistoimenpiteet, läpiajon hillitseminen ja liikennemää-
rien vähentäminen. Lisäksi päivitetään liikenteen rauhoittamisen peri-
aatteet erilaisilla alueilla ja kaduilla (aiemmat vuodelta 2009). Kolmas 
asiaan liittyvä toimenpide on ”Alueelliset liikenneturvallisuusselvitykset”, 
joissa koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuus on yksi tarkastelta-
va aihekokonaisuus.

Yhdessä näillä edellä mainituilla toimenpiteillä huomioidaan ja toteute-
taan aloitteessa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Kävelyalueiden lisää-
minen ja läpiajoliikenteen rajoittaminen pitää tarkastella kunkin koulun 
kohdalla erikseen. Mikäli koulu sijaitsee tonttikadun varrella, ovat mah-
dollisuudet rajoittaa autoliikenteen määrää ja ajonopeuksia hyvät. Jos 
koulu sijaitsee suoraan vilkkaan pääkadun varrella, läpiajoliikennettä ei 
usein ole tarkoituksenmukaista ohjata muulle katuverkolle eikä kävelya-
lueen lisääminen ole tällöin mahdollista pääkadulle koulun kohdalle. 
Tällöin voidaan kuitenkin varmistaa kadunylitysten turvallisuus muilla 
tavoin ja esimerkiksi tarvittaessa alentaa nopeusrajoitusta pistemäi-
sesti. Lisäksi on mahdollista valvoa ajonopeuksia automaattisella ka-
meravalvonnalla. Liikenteen rauhoittamiseen liittyvät ratkaisut tarkoitta-
vat yleensä investointitarpeita, jotka selviävät tarkemman suunnittelun 
yhteydessä. Saattoliikennettä koulujen lähiympäristössä voidaan vä-
hentää infrastruktuuriin liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös kampanjo-
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innilla ja tiedottamalla, joista ovat vastuussa kaupungin eri toimialat yh-
dessä muiden toimijoiden, kuten Liikenneturvan ja Helsingin liikenne-
turvallisuusyhdistyksen kanssa.

Lautakunta kannatti, että yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan kanssa valmisteltaisiin kävelyalueita koulujen lähiympäristöön, 
aloittaen kohteista joissa tähän on parhaat edellytykset

Käsittely

21.06.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lautakunta kannattaa, että yhteistyössä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan kanssa valmisteltaisiin kävelyalueita koulujen lä-
hiympäristöön, aloittaen kohteista joissa tähän on parhaat edellytykset

Kannattaja: Mia Haglund

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

14.06.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri: 31037054

jussi.yliseppala(a)hel.fi
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§ 302
Ledamoten Mirita Saxbergs motion om att granska värdet på social- 
och hälsovårdstjänsternas servicesedlar

HEL 2022-005977 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder sätt att garan-
tera att barn med funktionsnedsättning som har en arbetande 
närståendevårdare kan vårdas även på veckoslut så att 
närståendevårdaren får en reell möjlighet till vila och rekrea-
tion. (Hilkka Ahde)

Behandling

Ledamoten Hilkka Ahde understödd av ledamoten Sinikka Vepsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder sätt att ga-
rantera att barn med funktionsnedsättning som har en arbe-
tande närståendevårdare kan vårdas även på veckoslut så 
att närståendevårdaren får en reell möjlighet till vila och 
rekreation.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 80
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebe-
ling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Ti-
mo Harakka, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Far-
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doos Helal, Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn 
Huff, Nuutti Hyttinen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, 
Kati Juva, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, 
Mai Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Laura Korpinen, Sini Korpi-
nen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Teija Makko-
nen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, 
Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia 
Pakarinen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Minna 
Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazo-
nov, Oula Silvennoinen, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suoma-
lainen, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Ju-
hana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, 
Ozan Yanar

Blanka: 3
Marko Kettunen, Laura Rissanen, Wille Rydman

Frånvarande: 2
Otto Meri, Suvi Pulkkinen

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hem-
ställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mirita Saxberg och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden ska granska värdet på social- och hälsovårdstjänsternas 
servicesedlar så att värdet motsvarar den allmänna kostnadsökningen.
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Stadsstyrelsen konstaterar att servicesedlarnas värde ska värderas 
och granskas kontinuerligt för att säkerställa tillgången till tjänster för 
kunderna. Staden bör fästa uppmärksamhet vid den kraftiga kostnads-
ökningen och se till att i priset på servicesedlarna öppet och klart kan 
jämföras med den egna tjänsteproduktionens kostnader.
    

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 774

HEL 2022-005977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 169

HEL 2022-005977 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Mirita Saxbergin ja 16 muun valtuutetun valtu-
ustoaloitteesta koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelien 
arvojen tarkistamista:

”Aloitteessa todetaan, että jos palvelusetelien arvo on palvelusta asiak-
kaalle aiheutuneisiin kustannuksiin nähden riittämätön, haittaa se yh-
denvertaisuuden toteutumista ja alan yrittäjien toimintamahdollisuuksia. 
Lisäksi aloitteessa esitetään, että Helsingin tulisi tarkistaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palvelusetelien arvoja siten, että ne vastaavat yleis-
ten kustannusten nousua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että yleiseen kaikkien sosiaali ja 
terveyspalvelujen palvelusetelien arvojen tarkistamisen toteuttamiseen 
ei ole tarpeellista ryhtyä, koska nykyiset palvelusetelien arvot vastaavat 
pääosin omasta tuotannosta ja mahdollisesta ostopalvelusta aiheutuvia 
kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo kuitenkin, että palveluseteleiden 
arvoja tulee arvioida jatkuvasti ja arvojen tarkistamisia tuodaan 
päätöksentekoon aina, kun niiden tarkistamiselle on tarve asiakkaiden 
palvelun saannin varmistamiseksi. Tätä on erityisen tärkeää tehdä ti-
lanteessa, jossa kustannusten nousu on voimakasta. Erityisesti lauta-
kunta korostaa tarvetta sille, että oman tuotannon kustannukset ovat 
avoimet ja selkeästi vertailtavissa palveluseteleiden hinnoitteluun.

Palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmän vaihtumisen yhtey-
dessä vuonna 2020 kaikkien käytössä olevien palvelusetelien sääntö-
kirjat ja arvot tarkasteltiin ja niihin tehtiin tarvittavat muutokset. Tämän 
jälkeen palvelusetelin arvojen korotuksia on tuotu palvelukohtaisesti 
lautakunnalle hyväksyttäväksi välittömästi, jos on havaittu, että palvelu-
setelin nykyinen arvo ei todellisuudessa kata palvelun kustannuksia tai 
asiakkaan saama palvelu vaarantuu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kuitenkin kehottaa toimialaa tarkasta-
maan niiden palvelusetelien arvot, jotka on hinnoiteltu viimeksi kysei-
sen palvelusetelin käyttöönottovaiheessa, ja tuomaan näiden palvelu-
setelien osalta mahdolliset arvon korotukset lautakunnalle päätettäväk-
si. 

Palvelusetelistä päättäminen Helsingissä
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Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kun-
nan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korva-
ta palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta 
määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan 
vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 4 
§:n mukaan kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järje-
stämisessä se käyttää palveluseteliä.

Hallintosäännön 18 luvun 1 §:n 1 kohdan mukaan sosiaali- ja ter-
veyslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranhaltija päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä palvelusetelin ar-
von vahvistamisesta.

Palvelusetelin arvon määrittely

Palvelusetelin arvon päättää kunta. Kunta arvioi asiakkaan palveluntar-
peen, myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan hank-
kimat palvelut palvelusetelin arvoon asti. Asiakkaalla on aina oikeus ki-
eltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata 
hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Palvelusetelilain 7 §:n mukaan kunnan tulee määrätä palvelusetelin ar-
vo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta ar-
vioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnal-
le vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai 
hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä ar-
vioitu omavastuuosuus.

Palvelusetelien arvon määrittely perustuu aina toimintoperusteiseen 
kustannuslaskentaan, jonka perustana on kunkin palvelun oman tuo-
tannon palveluprosessi. Jokaiselle palveluprosessin kohdalle on lasket-
tu voimavarojen käyttö ja tätä vastaava kustannus. 

Tämän lisäksi palvelusetelin arvon määrittelyssä huomioidaan mahdol-
liset ostopalvelusta aiheutuvat kustannukset. 

Palvelusetelin arvon määrittelyä tehdään lisäksi yhteistyössä palvelun-
tuottajien sekä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Palvelusetelin käyttöönoton yhteydessä tarkastellaan palvelun nykyi-
nen tuotantorakenne sekä palvelusetelin soveltuvuus kyseiseen pal-
veluun. Valmistelun yhteydessä arvioidaan lisäksi, mikä on palvelusete-
lin suhde omaan toimintaan ja minkälaista ostovolyymiä on suunniteltu.

Palvelujen järjestämisen palvelusetelien avulla arvioidaan olevan 
pääosin kustannusneutraalia omaan toimintaan verrattuna. Muilta osin 
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palveluseteliä tarjotaan budjetin sisällä oman tuotannon ja ostopalvelun 
vaihtoehtona.

Mikäli palvelusetelin kustannukset ylittävät reilusti oman tuotannon tai 
ostopalvelusta aiheutuvat tuotannon kustannukset, on toimialla syytä 
arvioida kyseisen palvelun tuottamistapaa uudestaan. 

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Palvelusetelin käyttö tuottamistapana parantaa sosiaali- ja terveyspal-
velujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kun-
nan ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Palvelusetelien käyttö oman tuotannon ja ostopalvelun tukena lisää 
helsinkiläisten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä 
valinnan mahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.”

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Muutetaan lausunnon kolmas kappale 
seuraavaksi: 

”Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo kuitenkin, että palveluseteleiden 
arvoja tulee arvioida jatkuvasti ja arvojen tarkistamisia tuodaan 
päätöksentekoon aina, kun niiden tarkistamiselle on tarve asiakkaiden 
palvelun saannin varmistamiseksi. Tätä on erityisen tärkeää tehdä ti-
lanteessa, jossa kustannusten nousu on voimakasta. Erityisesti lauta-
kunta korostaa tarvetta sille, että oman tuotannon kustannukset ovat 
avoimet ja selkeästi vertailtavissa palveluseteleiden hinnoitteluun.”

Kannattaja: jäsen Eva Biaudet

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

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
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Johanna Kahilakoski, kilpailutus- ja sopimuspäällikkö, puhelin: 310 21831
johanna.kahilakoski(a)hel.fi

Tanja Ehanto, suunnittelija, puhelin: 310 20478
tanja.ehanto(a)hel.fi
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§ 303
Ledamoten Sini Korpinens motion om rådgivningsbesök efter miss-
fall

HEL 2022-004676 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjlig-
heten att erbjuda personer som får missfall konfes-
sionslöst diskussionsstöd i samband med läkarbesöket.

  
 Det enda diskussionsstöd som erbjuds i samband med 

läkarbesöket vid ett missfall är en diskussion med en 
sjukhuspastor. I stället för detta bör man erbjuda kon-
fessionslöst professionellt diskussionsstöd, så att stödet 
motsvarar majoriteten av de stadsbor som behöver det 
och verkligen motsvarar behovet i situationen.

Behandling

Ledamoten Elina Kauppila understödd av ledamoten Minja Koskela fö-
reslog följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att erbjuda 
personer som får missfall konfessionslöst diskussionsstöd i samband 
med läkarbesöket.
 
Det enda diskussionsstöd som erbjuds i samband med läkarbesöket vid 
ett missfall är en diskussion med en sjukhuspastor. I stället för detta 
bör man erbjuda konfessionslöst professionellt diskussionsstöd, så att 
stödet motsvarar majoriteten av de stadsbor som behöver det och 
verkligen motsvarar behovet i situationen.

  

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag.

6 omröstningen
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Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Elina Kauppilas förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, 
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Fatim 
Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Timo Harakka, 
Atte Harjanne, Harry Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Tit-
ta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hytti-
nen, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina 
Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Ve-
sa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Teija Mak-
konen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn 
Månsson, Tuomas Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Jo-
hanna Nuorteva, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Terhi 
Peltokorpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasi-
ma Razmyar, Laura Rissanen, Minna Salminen, Sari Sarkomaa, Pekka 
Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Nina Suomalainen, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, 
Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 13
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Laura Kor-
pinen, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Mika Raatika-
inen, Risto Rautava, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén

Frånvarande: 1
Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände ledamoten NNs förslag till hemställnings-
kläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sini Korpisen aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sini Korpinen och 34 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att personer som fått missfall ska ha rätt till ett besök hos rådgivningen 
alltid när de känner att det behövs.

Stadsstyrelsen konstaterar att rådgivningarna har fått anvisningar om 
vården efter missfall. För att kunna bedöma vårdbehovet är det nöd-
vändigt att försäkra att alla som fått missfall får korrekt information om 
möjligheten att träffa hälsovårdspersonal. Efter missfallet kan man kon-
takta rådgivningen eller sin egen hälsostation. Vårdbehovet bedöms 
och kunden kan hänvisas till en hälsovårdare eller läkare vid hälsosta-
tionen, en rådgivningshälsovårdare eller en sjukskötare inom mental- 
och missbrukarvården.   

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sini Korpisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 775
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HEL 2022-004676 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 173

HEL 2022-004676 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Sini Korpisen ja 34 muun valtuutetun keskenmenon jälkeistä neuvo-
lakäyntiä koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungissa toimitaan jatkossa 
siten, että keskenmenon saaneella henkilöllä on oikeus yhteen neuvo-
lakäyntiin keskenmenon jälkeen aina, kun hän kokee sen tarpeelliseksi. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että neuvoloilla on käytössä oh-
jeistus keskenmenon jälkeiseen hoitoon. Sen mukaisesti neuvolan asi-
akkailla on oikeus tapaamiseen keskenmenon jälkeen. Tapaaminen voi 
olla terveydenhoitajan tapaaminen tai puhelu. Lautakunta pitää välttä-
mättömänä varmistaa, että jokainen keskenmenon kokenut saa tiedon 
mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita esimerkiksi ohjata täl-
laisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Keskenmenon jälkeen asiakas voi olla yhteydessä neuvolaan tai omal-
le terveysasemalleen. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella arvioi-
daan, ohjataanko asiakas terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkä-
rin vastaanotolle, neuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle tai mielen-
terveys- ja päihdetyön sairaanhoitajalle.

Neuvolassa keskenmenon jälkeisellä tapaamisella neuvolan tervey-
denhoitaja arvioi keskenmenon jälkihoidon tarpeen sekä sen, onko asi-
akas ohjattava lääkärin vastaanotolle. Toistuvissa keskenmenoissa ter-
veydenhoitaja ohjaa asiakkaan terveysaseman lääkärille jatkotutki-
muksiin. Neuvolan terveydenhoitajan tapaamisella arvioidaan myös li-
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sätuen tarvetta. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan tarjota keskustelutu-
kea esimerkiksi puhelimitse kerran tai kaksi kertaa tapaamisen jälkeen. 
Usein neuvolan terveydenhoitajan tuki on riittävää. Tarvittaessa tervey-
denhoitaja voi ohjata asiakkaan myös mielenterveys- ja päihdetyön sai-
raanhoitajalle, joka ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopii keskus-
telukäynneistä tai puhelinkeskustelusta asiakkaan kanssa. Mielenter-
veys- ja päihdetyön sairaanhoitajat hoitavat masennus- ja ahdistushäi-
riöitä sekä elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä. Neuvolan terveydenhoitaja 
voi antaa asiakkaalle tietoa myös vertaistuen pariin hakeutumisesta.

Keskenmenon merkityksestä ja sen vaikutuksista mielialaan voidaan 
keskustella asiakkaan kanssa neuvolassa myös seuraavan raskauden 
yhteydessä. Neuvolan ensikäynnille voidaan tällöin tarjota pidempää 
vastaanottoaikaa. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata neuvolan psyko-
logille. Neuvolan psykologi ei kuitenkaan vastaa kriisiluontoiseen avun 
tarpeeseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Keskenmenon kokeneilla on tärkeää olla mahdollisuus tunteista puhu-
miseen ja surun läpikäymiseen. Ammattilaisen kanssa käyty keskustelu 
voi helpottaa menetyksestä toipumista ja auttaa käsittelemään tunteita 
myös mahdolliseen uuteen raskauteen liittyen.”

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Lisätään lausunnon toisen kappaleen 
loppuun seuraava:

”Lautakunta pitää välttämättömänä varmistaa, että jokainen keskenme-
non kokenut saa tiedon mahdollisuudesta tapaamiseen, eikä asiakkaita 
esimerkiksi ohjata tällaisen tapaamiseen väliin jättämiseen.”

Kannattaja: jäsen Pentti Arajärvi

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

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

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Kirsi Otronen, ylihoitaja, puhelin: 310 53107

kirsi.otronen(a)hel.fi
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§ 304
Ledamoten Minja Koskelas motion om att personer med funktions-
hinder får personlig assistens

HEL 2022-005978 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite_
2 Vammaisneuvoston lausunto 14.6.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Minja Koskela och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden låter utföra en utredning om beviljande av personlig assi-
stans för åren 2019–2022 och hur stor del av de ansökningar om per-
sonlig assistans som lämnats in till staden godkänts och hur ofta de 
ansökningar som inte godkänts avslogs på grund av resursbegräns-
ningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att antalet godkända, delvis godkända eller 
avslagna beslut om beviljande av personlig assistans har utretts. Med 
anledning av social- och hälsovårdsnämndens rekommendation ska ut-
redningen utvecklas under den innevarande fullmäktigeperioden så att 
man för statistik över användningen av resursbegränsningen som 
grund för avslag.

Social- och hälsovårdsnämnden och handikapprådet har gett utlåtande 
i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlå-
tande.
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Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Minja Koskelan aloite_
2 Vammaisneuvoston lausunto 14.6.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 798

HEL 2022-005978 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Seuraavaan kohtaan:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan suosituksen johdosta selvitystä on tar-
koitus kehittää kuluvan valtuustokauden aikana siten, että jatkossa ti-
lastoidaan voimavararajauksen käyttö hylkäävien päätösten perustee-
na.”

Seuraava muutos:

”On tarkoitus kehittää” —> ”tullaan kehittämään”

Kannattaja: Daniel Sazonov
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Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen. 

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 192

HEL 2022-005978 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Minja Koskelan ja 15 muun valtuutetun vammaisten henkilöiden hen-
kilökohtaisen avun saamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki teettää henkilökohtaisen 
avun myöntämisestä selvityksen vuosilta 2019–2022, jossa selviää, ku-
inka suuri osa kaupungille osoitetuista henkilökohtaisen avun hake-
muksista hyväksytään ja kuinka usein ne hakemukset, joita ei hy-
väksytä, evätään voimavararajauksen perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että henkilökohtaisen avun myön-
teiset, osittain myönteiset ja kielteiset päätökset on selvitetty. Käytössä 
olevien resurssien puitteissa tietoa ei kuitenkaan voida tuottaa siitä, ku-
inka usein hakemuksen hylkäämisen taustalla on voimavararajaus.

Henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain (380/1987) 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä 
vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vam-
mansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutu-
akseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluun oikeutetulla 
vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus vamman tai pit-
käaikaissairauden vuoksi välttämättömään henkilökohtaiseen apuun. 
Henkilökohtaista apua voidaan myöntää myös osittain, esimerkiksi tu-
kemaan kodin ulkopuolista asiointia. 

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ei myönnetä vai-
keavammaisille henkilöille, joiden riittävää huolenpitoa ei voida turvata 
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avohuollon tukitoimin. Mikäli avun tarve painottuu selkeästi huolenpi-
toon, hoivaan, valvontaan tai työntekijälähtöiseen hoitoon, ei vammais-
palvelulain mukaista henkilökohtaista apua pääsääntöisesti myönnetä. 
Tällöin kyseeseen tulee ensisijaisesti omaishoidon tuki, kehitysvamma-
lain mukainen erityishuolto, tukihenkilötoiminta ja/tai muut sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 

Henkilökohtaisen avun käyttö edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä 
sekä kykyä tehdä päätöksiä, jotka liittyvät hänen elämäänsä, että kykyä 
ohjata tilanteita ja toimintaa, joissa avustaja työskentelee. Kun hen-
kilökohtaista apua hakevat henkilöt, joilla on muu kuin fyysiseen toimin-
takykyyn liittyvä vamma (esimerkiksi kehitysvammaiset, aivovammaiset 
tai autisminkirjon henkilöt), on keskeistä henkilön oman tahdon sel-
vittäminen. Oman tahdon selvittämisessä huomioidaan se, että henki-
lön voi olla vaikeaa ilmaista omaa avun tarvettaan ja henkilö voi käyttää 
korvaavia kommunikaatiokeinoja.

Henkilökohtaisen avun päätökset

Henkilökohtaisen avun päätöksiä on vuodesta 2019 vuoden 2022 tou-
kokuuhun tehty vuosittain seuraavasti:

• 2019: Myönteisiä päätöksiä 1631 (73,3 % päätöksistä), osittain myön-
teisiä päätöksiä 296 (13,3 % päätöksistä) ja kielteisiä päätöksiä 297 
(13,4 % päätöksistä). 
• 2020: Myönteisiä päätöksiä 1444 (74,4 % päätöksistä), osittain myön-
teisiä päätöksiä 232 (11,9 % päätöksistä) ja kielteisiä päätöksiä 266 
(13,7 % päätöksistä). 
• 2021: Myönteisiä päätöksiä 1150 (77,0 % päätöksistä), osittain myön-
teisiä päätöksiä 168 (11,3 % päätöksistä) ja kielteisiä päätöksiä 175 
(11,7 % päätöksistä). 
• 2022 tammi-toukokuu: Myönteisiä päätöksiä 406 (72,5 % päätöksi-
stä), osittain myönteisiä päätöksiä 76 (13,6 % päätöksistä) ja kielteisiä 
päätöksiä 78 (13,9 % päätöksistä). 

Läheskään kaikki päätökset eivät koske voimavararajauksesta tai muis-
ta syistä riippuvaa perustavaa oikeutta henkilökohtaiseen apuun. Joil-
lekin asiakkaille tehdään vuosien aikana useita erilaisia lisäpäätöksiä, 
jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Niissä on kyse esimerkiksi 
haetuista lisätunneista, eikä siitä että oikeus henkilökohtaiseen apuun 
hylättäisiin tai myönnettäisiin.    

Olemassa olevilla resursseilla ei ole mahdollista selvittää, miten moni 
hakemuksista on hylätty voimavararajauksen perusteella. Selvitys edel-
lyttäisi yksittäisten päätösten manuaalista läpikäyntiä. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta suosittaa selvityksen toteuttamista kuluvan valtuus-
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tokauden aikana siten, että jatkossa voimavararajauksen käyttö hyl-
käävien päätösten perusteena tilastoidaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että henkilöille pyritään 
löytämään heidän tarpeitaan vastaavat palvelut. Tarvittavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut pyritään turvaamaan myös heille, joiden 
kohdalla edellytykset henkilökohtaisen avun saamiseksi eivät täyty.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön suori-
utumisen tavanomaisista elämän toiminnoista. Henkilökohtaisen avun 
turvin varmistetaan, että vaikeavammainen henkilö voi tämän lisäksi 
esimerkiksi opiskella ja harrastaa.”

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Samuel Adouchief: Lisätään Henkilökohtaisen avun päätökset -
otsikon toiseksi viimeisen kappaleen loppuun seuraava:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta suosittaa selvityksen toteuttamista kulu-
van valtuustokauden aikana siten, että jatkossa voimavararajauksen 
käyttö hylkäävien päätösten perusteena tilastoidaan."

Kannattaja: puheenjohtaja Daniel Sazonov

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
jäsen Samuel Adouchiefin vastaehdotuksen.

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

30.08.2022 Pöydälle

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303

viivi.vaananen(a)hel.fi
Jarmo Salminen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 44305

jarmo.salminen(a)hel.fi
Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 89545
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jonna.weckstrom(a)hel.fi
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§ 305
Ledamoten Teija Makkonens motion om att utvidga Urheas högsta-
dieverksamhet

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Teija Makkonen och 14 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att ta med alla högstadier i Helsingfors som idrottsnärskolor i Ur-
heas verksamhet för högstadier.

Nio av stadens grundskolor och sju av avtalsskolorna hör för tillfället till 
Urheas nätverk. En del av skolorna erbjuder intensifierad utbildning i 
motion eller idrott och en del är idrottsnärskolor. Under läsåret 2022–
2023 strävar man inom fostrans- och utbildningssektorn efter att utreda 
möjligheterna att öka Urheas verksamhet vid stadens skolor, så att 
skolor som deltar i nätverkssamarbetet skulle finnas mer jämlikt till-
gängliga i stadens olika områden. Kultur- och utbildningssektorns id-
rottstjänster stöder för sin del att man möjliggör verksamheten för allt 
fler.

Stadsstyrelsen understöder inte att alla skolor ska tas med i Urheas 
högstadieverksamhet som idrottsnärskolor, eftersom de ungas regel-
bundna motion och rörlighet redan främjas helhetsbetonat och på flera 
olika sätt i alla stadens högstadier.
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Enligt stadsstrategin ingår motion i varje dag i småbarnspedagogiken, 
skolgången och studierna. Motion främjas också i stadens välfärdsplan, 
i läroplanerna för den grundläggande utbildningen samt i skolornas 
verksamhetsplaner. Alla stadens grundskolor är med i det riksomfat-
tande programmet Skolan i rörelse, vars syfte är att göra eleverna del-
aktiga, öka motionen och minska sittandet samt att öka andelen skolor 
som erbjuder motions- och rörelsebetonad hobbyverksamhet.

Urheas högstadieverksamhet omfattar Urhea-träningar som ordnas i 
samband med skolveckan samt studieinnehållet Växa till idrottare som 
en del av skolans övriga undervisning. För tillfället är över 1000 unga i 
Helsingfors med i Urheas högstadieverksamhet, men högstadienätver-
ket är ännu inte områdesmässigt heltäckande.

I modellen för högstadieverksamheten finns tre delar. För det första er-
bjuds det idrott och idrottsuppfostran under skoldagen för de unga som 
är intresserade av idrott. För det andra erbjuds det också målinriktad 
gren- och fysikträning under skoldagen i samarbete med idrottsföre-
ningarna. För det tredje strävar man efter att bygga upp ett fungerande 
samarbete mellan skolor,hem och föreningar och på så vis trygga en 
balanserad vardag. Modellen baserar sig på undervisningsmaterial 
som Olympiska kommittén producerat,  enhetliga träningstider och ett 
träningsinnehåll som Urhea dragit riktlinjer för.

Urheas träningspass är öppna och gratis för alla unga helsingforsare i 
högstadieåldern som är intresserade av målinriktad idrott. I Urheas trä-
ningspass kan de unga delta i mångsidiga fysik- och grenträningar i vil-
ken skola som helst oberoende i vilken skolade själva går i. För tillfället 
ordnas största delen av Urheas träningspass på morgonen men sta-
dens mål är att det ska finnas fler träningspass än nu också på efter-
middagarna. Då skulle tillgängligheten bli bättre bland de unga som är 
intresserade av idrott.

Staden stöder produktionen av Urhea-träning finansiellt och ordnar 
även själv gratis idrott förhögstadieelever. Under det nuvarande året 
utvidgas skolPT-verksamheten, som ordnas med hjälp av ett separat 
understöd för återhämtning från coronapandemin, där de unga upp-
muntras till en motionsinriktad livsstil med hjälp av motionsrådgivning. 
Alla stadens grundskolor är med i Finlandsmodellen för hobbyverk-
samhet, som erbjuder avgiftsfri sport och motion för alla i samband 
med skoldagen. Dessutom erbjuder staden gratis verksamheterna Ea-
sySport för 7–12-åringar och FunAction för 13–17-åringar. Inom ramen 
för EasySport, FunAction och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 
erbjuds motion närmare 300 timmar i veckan i olika delar av staden.
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Kultur- och fritidsnämnden och fostrans- och utbildningsnämnden har 
gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 770

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 169

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei kannata kaikkien koulujen lisäämi-
stä Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi, mutta tukee osal-
taan toiminnan mahdollistamista jatkossa yhä kattavammin kaupungin 
eri alueilla.

Aloitteessa esitetään, että kaikki Helsingin yläkoulut tulisi liittää mukaan 
Urheiluakatemian yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluiksi, jotta jokai-
sella nuorella olisi mahdollisuus osallistua Urheiluakatemian verkosto-
toimintaan omassa lähikoulussaan. Tällä hetkellä Urheiluakatemian 
verkostoon Helsingissä kuuluu yhdeksän Helsingin kaupungin perusk-
oulua ja seitsemän sopimuskoulua, joista osa tarjoaa urheilu- tai liikun-
tapainotteista opetusta, ja osa toimii liikuntalähikouluina. Kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialalla pyritään lukuvuoden 2022–2023 aikana sel-
vittämään mahdollisuuksia lisätä Urheiluakatemian toimintaa Helsingin 
kaupungin kouluissa, jotta verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi 
laajemmin ja tasavertaisemmin tarjolla kaupungin eri alueilla.

Urheiluakatemian järjestämä yläkoulutoiminta sisältää kouluviikon yh-
teydessä toteutettavat Urhea-treenit sekä Kasva Urheilijaksi -
oppisisällöt osana koulun muuta opetusta. Helsingin osalta Urhean 
yläkoulutoiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 1  000 nuorta. Toimin-
takonsepti on Helsingin kanssa saman tyyppinen myös Vantaalla, 
Espoossa, Keravalla, Tuusulassa ja Kirkkonummella. Koko pääkau-
punkiseudulla toimintaan osallistuu yhteensä noin 3 000 nuorta noin 55 
koulussa. Helsingin yläkouluverkosto ei ole vielä alueellisesti kattava.

Yläkoulukonseptin ydin on kolmijakoinen. Ensinnäkin urheilusta in-
nostuneille nuorille tarjotaan juuri heille suunnattua liikuntaa ja liikunta-
kasvatusta koulupäivän aikana. Toiseksi nuorille on tarjolla tavoitteellis-
ta laji- ja fysiikkaharjoittelua koulupäivän yhteydessä seurojen kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä. Kolmanneksi pyritään rakentamaan toimivaa 
koulu-koti-seura -yhteistyötä, jonka avulla on tavoitteena turvata nuor-
ten tasapainoinen ja hyvä arki. Konsepti perustuu Olympiakomitean tu-
ottamiin Kasva Urheilijaksi -oppimateriaaleihin, yhtenäisiin harjoitusai-
koihin (tiistaisin klo 8-9.30 ja keskiviikkoisin klo 15-16.30) ja Urhean lin-
jaamaan sisältöön Urhea-treenien monipuolisissa fysiikkaharjoituksis-
sa.

Urhea-treenit ovat avointa ja maksutonta urheiluharrastustoimintaa kai-
kille helsinkiläisille yläkouluikäisille nuorille, jotka ovat innostuneita ta-
voitteellisesta urheilusta. Urhea-treeneissä nuoret pääsevät osallistu-
maan monipuolisiin fysiikka- ja lajiharjoituksiin missä tahansa koulussa 
riippumatta siitä, mitä koulua kukin nuori itse käy. Helsingin kaupungin 
liikuntapalvelut ja perusopetus tukevat taloudellisesti Urhea-treenien 
tuottamista. Tällä hetkellä suurin osa Urhea-treeneistä toteutetaan 
aamuisin, mutta kaupungin tavoitteena on, että jatkossa Urhea-treenejä 
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tuotettaisiin nykyistä enemmän iltapäivisin, jotta niiden saavutettavuus 
paranisi urheilusta innostuneiden nuorten keskuudessa.

Urhea-treenien ohella lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liik-
kumista pyritään edistämään monin muinkin tavoin kaikissa kaupungin 
yläkouluissa. Liikkumisen edistäminen on kirjattu Helsingin kaupun-
kistrategiaan 2021–25 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293), jonka 
mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opis-
kelupäivään. Liikkumista edistetään myös osana kaupungin hyvinvoin-
tisuunnitelmaa (2022– 25), jossa liikkumisen lisäksi yhtenä painopistea-
lueena on terveelliset elintavat. Toteutettuja toimenpiteitä arvioidaan ja 
kehitetään tarkoituksenmukaisten mittareiden ja tutkimusten avulla.

Liikkumistaitojen edistäminen on kirjattu myös perusopetuksen toimin-
taa ohjaaviin perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin. Liikku-
mistaitoja ja fyysistä aktiivisuutta lisäämällä tuetaan lasten ja nuorten 
opiskelukykyä ja vähennetään istumisesta koituvia haittoja. Liikkuminen 
on kirjattu myös lukuvuosien 2021–22 ja 2022–23 koulujen toimintasu-
unnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Helsingin kaikki perusope-
tuksen koulut ovat rekisteröityneet myös valtakunnalliseen Liikkuva 
koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppilaiden osallistaminen, liik-
kumisen lisääminen, istumisen vähentäminen sekä liikunnallista har-
rastustoimintaa tarjoavien koulujen osuuden lisääminen.

Lukuvuonna 2022–23 yläkouluikäisille nuorille tarjotaan edelleen myös 
KouluPT-toimintaa, jossa nuoria tuetaan liikunnallisen elämäntavan pii-
riin liikuntaneuvonnan avulla. KouluPT-toimintaan ohjautuminen ta-
pahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuollon tai nuoren 
vanhempien toiveesta. Esimerkiksi Move!-mittausten antama informaa-
tio voi toimia herätteenä KouluPT-toimintaan ohjaamisessa. KouluPT-
toimintaa toteutetaan erillisellä koronapalautumisrahoituksella. Lisäksi 
kaikki peruskoulut ovat mukana Harrastamisen Suomen mallissa, joka 
tarjoaa maksuttomia ja kaikille avoimia liikuntaharrastuksia koulupäivi-
en yhteydessä samaan tapaan, kuin kaupungin omat toimintamallit Ea-
sySport ja FunAction ovat tarjonneet jo vuodesta 2010 alkaen. Ea-
sySport-, FunAction- ja Harrastamisen mallin liikunnallisia tunteja on 
tarjolla yhteensä jopa lähes 300 tuntia viikoittain kattavasti eri puolilla 
kaupunkia.

Käsittely

04.10.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: 
Poistetaan neljännestä kappaleesta: "ja yhteensä 15 koulua".
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdo-
tuksen.

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Lisätään kappaleen 4) loppuun.

Helsingin yläkouluverkosto ei ole vielä alueellisesti kattava.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

13.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 06.09.2022 § 218

HEL 2022-005400 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kau-
punginhallitukselle valtuutettu Teija Makkosen valtuustoaloitteesta 
Helsingin kaupungin kaikkien yläkoulujen liittämisestä mukaan Urhean 
yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi:

Aloitteessa esitetään, että kaikki Helsingin yläkoulut tulisi liittää mukaan 
Urheiluakatemian yläkoulutoimintaan lähiliikuntakouluiksi, jotta jokai-
sella nuorella olisi mahdollisuus osallistua Urheiluakatemian verkosto-
toimintaan omassa lähikoulussaan.

Tällä hetkellä Urheiluakatemian verkostoon Helsingissä kuuluu yh-
deksän Helsingin kaupungin peruskoulua ja seitsemän sopimuskoulua, 
joista osa tarjoaa urheilu- tai liikuntapainotteista opetusta ja osa toimii 
lähiliikuntakouluina. Urheiluakatemian järjestämät Urheatreenit ovat 
avoimia ja maksuttomia kaikille helsinkiläisille yläkouluikäisille nuorille. 
Urheatreeneissä pääsee osallistumaan monipuolisiin fysiikka- ja lajihar-
joituksiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta liikkumisen li-
sääminen kaikissa ikäryhmissä on erittäin tärkeää. Tätä edistetään 
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kehittämällä toimintaympäristöjä 
ja -kulttuuria varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksis-
sa. Toimilla pyritään vaikuttamaan myös perheiden liikkumiseen sekä 
terveellisten elämäntapojen edistämineen.

Lasten ja nuorten säännöllistä ja päivittäistä liikkumista pyritään edi-
stämään monipuolisesti koko kaupungissa. Liikkumisen edistäminen on 
kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan 2021 - 2025 (kaupunginvaltuusto 
13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen var-
haiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Liikkumista edistetään myös 
osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa (2022 - 2025), jossa liikku-
misen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Toteu-
tettuja toimenpiteitä arvioidaan ja kehitetään tarkoituksenmukaisten 
mittareiden ja tutkimusten avulla.

Liikkumistaitojen edistäminen on kirjattu myös perusopetuksen toimin-
taa ohjaaviin perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöihin. Liikku-
mistaitoja ja fyysistä aktiivisuutta lisäämällä tuetaan lasten ja nuorten 
opiskelukykyä ja vähennetään istumisesta koituvia haittoja.

Helsingin kaupungissa kaikki perusopetuksen koulut ovat rekisteröity-
neet valtakunnalliseen Liikkuva koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on 
oppilaiden osallistaminen, liikkumisen lisääminen, istumisen vähentä-
minen sekä liikunnallista harrastustoimintaa tarjoavien koulujen osuu-
den lisääminen. Helsingin kaikki peruskoulut ovat mukana myös Har-
rastamisen Suomen mallin mukaisessa toiminnassa, joka tarjoaa useita 
liikunnallisia harrastuslajeja.

Liikkuminen on kirjattu myös lukuvuonna 2021–2022 ja 2022–2023 
koulujen toimintasuunnitelmiin osaksi hyvinvoinnin osa-aluetta. Vuo-
desta 2020 alkaen Helsingin kaupunki on tarjonnut 7–12-vuotiaille su-
unnattua EasySportia ja 13–17-vuotiaille suunnattua FunAction-
toimintaa maksutta. Lisäksi on lisätty EasySportin soveltavan liikunnan 
toimintaa.

Helsingin kaupunki laajentaa erillisellä koronapalautumisrahoituksella 
7.–9.-luokkalaisille suunnattua KouluPT-toimintaa lukuvuonna 2022–
2023. KouluPT-toiminnassa tarjotaan yläkouluikäisille tukea liikunnalli-
seen elämäntapaan liikuntaneuvonnan muodossa. KouluPT-toimintaan 
ohjautuminen tapahtuu opettajan, oppilashuollon, kouluterveydenhuol-
lon tai nuoren vanhempien toiveesta. Esimerkiksi Move!-mittausten an-
tama informaatio voi toimia herätteenä KouluPT-toimintaan ohjaami-
sessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee lasten ja nuorten liikkumisen 
tärkeänä asiana ja Helsingissä edistetään kokonaisvaltaisesti lasten ja 
nuorten liikkumista muun muassa edellä esitetyin keinoin. Kasvatus- ja 
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koulutuslautakunta ei kannata kaikkien yläkoulujen liittämisestä mu-
kaan Urhean yläkoulutoiminnan liikuntalähikouluiksi. Toimialalla pyri-
tään kuitenkin lukuvuoden 2022–2023 aikana selvittämään mahdollisu-
uksia lisätä Urheiluakatemian toimintaa Helsingin kaupungin kouluissa, 
jotta verkostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja tasaver-
taisemmin tarjolla kaupungin eri alueilla.

Käsittely

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Pia Kopra: Muutetaan kappaleen 10 virke ”Toimialalla pyritään kuiten-
kin lukuvuoden 2022–2023 aikana selvittämään mahdollisuuksia lisätä 
Urheiluakatemian toimintaa Helsingin kaupungin kouluissa, jotta ver-
kostotoimintaan osallistuvia kouluja olisi laajemmin ja tasavertaisemmin 
tarjolla kaupungin eri alueilla” muotoon ”Toimialalla selvitetään lukuvu-
oden 2022–2023 aikana mahdollisuuksia lisätä Urheiluakatemian toi-
mintaa Helsingin kaupungin kouluissa, jotta verkostotoimintaan osal-
listuvia kouluja olisi laajemmin ja tasavertaisemmin tarjolla kaupungin 
eri alueilla”.

Pia Kopran vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27095

panu.hatanpaa(a)hel.fi
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§ 306
Ledamoten Mahad Ahmeds motion om en simtur för damer vid Öst-
ra centrums simhall

HEL 2022-008455 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mahad Ahmed och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att damer ska få en egen simtur vid Östra centrums simhall.

Stadsstyrelsen understöder inte att en simtur reserveras bara för da-
mer vid Östra centrums simhall, utan uppmanar idrottstjänsterna att 
bedöma om man kunde öka damernas turer vid Jakobacka simhall.

Östra centrums simhall är en av stadens största och ligger vid utmärkta 
trafikförbindelser. Simhallen besöks årligen av 340 000 kunder, vilket 
betyder i genomsnitt nästan tusen personer per dag. Utöver simning 
spelas undervattenspolo, vattenpolo och kanotpolo i hallen och vatten-
gymnastik och simundervisning för skolelever ordnas. Simhallens influ-
ensområde täcker en stor del av östra Helsingfors, där invånarantalet 
förväntas öka under de kommande åren.

Stadens idrottstjänster har erbjudit damer separata simturer vid Jako-
backa simhall sedan 2002. Även Georgsgatans simhall har separata 
turer för damer och herrar.
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Att damer har en egen tur vid Jakobacka simhall har motiverats med 
mångkulturella skäl, integration, den allmänna samhälleliga godtagbar-
heten och ökning av välmående med hjälp av motion. Det huvudsakliga 
syftet med simturen har varit att flickor och kvinnor som inte kunnat del-
ta i vanlig simundervisning ska lära sig simma. Turerna är mycket po-
pulära och köer bildas tidvis.

Jakobacka simhall är liten och på grund av sitt läge når den inte besö-
kare från ett lika stort område som Östra centrums simhall. Det är inte 
motiverat att reservera en så stor simhall som Östra centrum för be-
gränsad användning. Stadens simhallsnätverk kommer att bli mindre 
under de kommande åren åtminstone för en tid eftersom Östra cent-
rums och Georgsgatans simhallar ska byggas om och Brobacka sim-
hall ska rivas. Det kommer att finnas färre turer att reservera tills reno-
veringarna och Bunkerns simhall på Busholmen blir klara. Därför måste 
de olika användargrupperna samsas om ett mindre bassängutrymme 
än nu.

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en servicestrategi för idrotts-
tjänsterna. Enligt strategin är idrottstjänsternas huvuduppgift att få 
stadsborna att motionera mer på egen hand och öka den organiserade 
motionens popularitet. För att främja dessa mål måste staden erbjuda 
omfattande möjligheter att fritt använda idrottsplatser så att så många 
människor som möjligt ska garanteras en möjlighet att motionera.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfull-
mäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. 
Stadsstyrelsens svar ska föreläggas i stadsfullmäktige inom åtta må-
nader från att motionen väckts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 771

HEL 2022-008455 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.10.2022 § 180

HEL 2022-008455 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia so-
veltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikunta-
palvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jakomä-
en hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.

Vartiokylän kaupunginosassa ja hyvien liikenneyhteyksien varrella si-
jaitseva Itäkeskuksen uimahalli on yksi Helsingin suurimmista. Hallin 
huoneistoala noin 8855 neliömetriä ja uimapinta-alaa Itäkeskuksesta 
löytyy noin 1281 neliömetriä. Kiinteistöstä löytyy kolme erillisistä uima-
allasta, poreallas, kylmävesiallas, vesiliukumäki, kuusi saunaa ja kunto- 
sekä liikuntasaleja. Altaiden puolella pelataan uimisen ohella muun 
muassa uppo- ja vesipalloa, kanoottipooloa, harrastetaan vesijumppaa 
sekä järjestetään koululaisten uinninopetusta. 

Hallin hyvästä sijainnista sekä monipuolisista käyttömahdollisuuksista 
johtuen Itäkeskuksen uimahallissa vierailee vuosittain noin 340 000 
asiakasta, eli lähes 1000 ihmistä päivässä. Hallin käyttäjäryhmät ovat 
luonteeltaan varsin heterogeenisiä. 

Itäkeskuksen uimahallin vaikutusalue kattaa merkittävän osan Itä-
Helsinkiä, jonka väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi 
vuoteen 2030 mennessä. Tältä pohjalta on odotettavissa, että uimahal-
lin kävijämäärät kasvavat entisestään lähitulevaisuudessa. 
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Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus (aiemmin Liikuntavi-
rasto) on tarjonnut naisille vuodesta 2002 lähtien erillisiä uintivuoroja 
Jakomäen uimahallissa. Kyseinen halli on katsottu sopivimmaksi 
paikaksi tarjota kuvatun kaltainen positiivisen diskriminaation palvelu, 
sillä Jakomäessä asiaan liittyvät asiakasturvallisuushaasteet ovat kiin-
teistön pienen koon vuoksi hallittavissa. 

Liikuntapalvelukokonaisuus järjestää naisten ohella erillisiä uintiaikoja 
myös miehille Yrjönkadun uimahallissa.

Helsingissä on yhteensä 14 uimahallia. Kaupungin liikuntapalvelukoko-
naisuus hallinnoi näistä neljää (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjön-
katu), joiden lisäksi Helsingissä on yhdeksän yhtiöpohjaista uimahallia 
(Haaga, Kallio, Kontula, Lauttasaari, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, 
Töölö ja Vuosaari), joiden toimintaa kaupunki avustaa. Kesällä useim-
mat uimahallit sulkevat ovensa ja vastaavasti Uimastadionin ja Kumpu-
lan maauimalat avautuvat.

Lähivuosina Helsingin uimalaverkosto on kaventumassa Itäkeskuksen 
ja Yrjönkadun uimahallien peruskorjausten sekä Siltamäen uimahallin 
purkamisen myötä. Ennen korjaustöiden ja Jätkäsaaren Bunkkerin ui-
mahallin valmistumista uintimahdollisuuksien osalta Helsingissä on 
jaettavissa niukkuutta, mikä edellyttää eri käyttäjäryhmiltä kasvamassa 
määrin toimimista nykyistä pienemmän allastilan kanssa.  Esimerkiksi 
varattavissa olevien uintivuorojen ja ratojen määrä tulevat vähen-
tymään.

Edellä mainituista syistä johtuen Itäkeskuksen kaltaisen ison uimahallin 
varaaminen tietyn väestöryhmän yksityiskäyttöön ei ole perusteltua. Li-
säksi hallin asiakaskunnan rajaaminen olisi ristiriidassa kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa 14.12.2021 hyväksytyn liikuntapalvelukokonai-
suuden palvelustrategian kanssa. Asiakirjan mukaan palvelukokonai-
suuden päätehtäviin kuuluu omaehtoisen liikunnan lisääntyminen 
Helsingissä ja organisoidun liikunnan sekä urheilun suosion kasvatta-
minen. Näiden tavoitteiden edistäminen edellyttää mahdollisimman laa-
jojen ja avoimien käyttömahdollisuuksien tarjoamista liikuntapaikoilla. 
Tätä kautta tarjotaan liikkumismahdollisuuksia lukumäärällisesti mah-
dollisimman suurelle ihmisjoukolle.

Jakomäessä järjestettävää naisten uintivuoroa on aiemmin perusteltu 
monikulttuuristen syiden, yleisen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, 
liikunnan kautta tulevan hyvinvoinnin lisäämisen ja maahan muuttanei-
den kotouttamisen näkökulmista. Kyseisen vuoron avulla on ensisijai-
sesti pyritty opettamaan uimataitoa niille tytöille ja naisille, jotka eivät 
ole voineet osallistua tavanomaiseen uimaopetukseen. Nämä perus-
telut ovat edelleen ajankohtaisia ja oikeutettuja.
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Käsittely

25.10.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mahad Ahmed: Lisätään uusi toinen kappale (korvaa alkuperäisen):

”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä Itäkeskuksen uimahallia so-
veltuvana vain naisille tarkoitettuihin uintivuoroihin. Sen sijaan liikunta-
palvelut voivat arvioida, onko tarvetta ja mahdollisuutta lisätä Jakomä-
en hallissa olevia vain naisille tarjottuja vuoroja.”

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mahad Ahmedin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 3
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Joel Harkimo, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anna Karhumaa, 
Heimo Laaksonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Mahad Ahmedin vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3 - 10.

04.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 307
Ledamoten Eeva Kärkkäinens motion om idrottstjänsternas barn-
parkeringsverksamhet

HEL 2022-006836 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Terhi Peltokorpi understödd av ledamoten Laura Kolbe fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att 
beakta den föreslagna barnparkeringsverksamhetens lokalbe-
hov i planeringen och byggandet av idrottstjänsternas anlägg-
ningar för inomhusidrott, både nya och sådana som ska reno-
veras.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

7 omröstningen

Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm JA, motsät-
ter sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Elisa Geb-
hard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, 
Titta Hiltunen, Jenni Hjelt, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyt-
tinen, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, 
Vesa Korkkula, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, 
Petra Malin, Nina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, 
Suvi Pulkkinen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Oula Silvennoinen, Tuo-
mas Tuomi-Nikula, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Nej-röster: 2
Marko Kettunen, Laura Korpinen
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Blanka: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita 
Austero, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Cas-
trén, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluo-
ma, Fardoos Helal, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Erkki 
Karinoja, Sini Korpinen, Minna Lindgren, Otto Meri, Matti Niiranen, 
Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Mikko 
Paunio, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Minna 
Salminen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani 
Strandén, Nina Suomalainen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, 
Maarit Vierunen

Frånvarande: 4
Harry Harkimo, Mikael Jungner, Sami Muttilainen, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Terhi Peltokorpis förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Eeva Kärkkäinen och 33 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden tillsammans med privata producenter av idrottstjänster 
och barn- och familjeorganisationer utreder möjligheten att främja 
barnparkeringsverksamheten inom såväl privata idrottstjänster som of-
fentliga idrottstjänster.

Stadsstyrelsen anser att det inte är möjligt att samordna och finansiera 
barnparkeringsverksamheten inom ramen för idrottstjänsternas nuva-
rande verksamhet och anslag.
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Kultur- och fritidsnämnden har godkänt servicestrategier för alla sek-
torns servicehelheter, där man fastställer vilka tjänster som staden pro-
ducerar själv, i vilka fall den fungerar som partner och möjliggörare och 
i vilken typ av tjänsteproduktion den inte deltar i. I enlighet med sin ser-
vicestrategi främjar idrottsservicehelheten handledda och självständiga 
motionsformer samt vardags- och nyttomotion genom att producera 
omständigheter för motion och idrott. Det är viktigt att småbarnsföräld-
rar har en så låg tröskel som möjligt att motionera och idrotta, men att 
ordna barnparkeringsverksamhet hör inte till inte idrottstjänsternas 
grunduppgifter.

Idrottstjänsterna stöder barnfamiljernas motionsvanor på flera olika 
sätt, eftersom familjens motionsvanor på ett betydande sätt påverkar 
tillägnandet av en motionsinriktad livsstil till och med ända fram till vux-
enåldern. För barnfamiljer ordnas avgiftsfria evenemang såsom Famil-
jetumult (Perhehulinat), Motionstumult (Liikuntahulinat) och lekgympa 
på flera ställen runtom i staden. Förutom motion för hela familjen ord-
nar staden olika former av lekgympa för små barn. Föräldrarna har 
möjlighet att motionera på egen hand under tiden.

På grund av ledamotens motion har kultur- och fritidssektorn utrett 
barn- och familjeorganisationernas intresse för att ordna barnparke-
ringsverksamhet. Tre organisationer övervägde om de skulle ha möj-
lighet att ordna verksamheten. Enligt svaren behöver frågor som gäller 
verksamhetens samordning och ansvar, lokalernas säkerhet, vårdar-
nas utbildning och försäkring utredas ytterligare.

I de idrottsanläggningar inomhus som idrottstjänsterna förvaltar finns 
det inga sådana lediga lokaler där staden kunde placera barnparke-
ringsverksamheten. Även om någon av organisationerna tog över verk-
samheten skulle lokalplaneringen för att ta hänsyn till verksamhetens 
krav och kundtrygghet kräva investeringsanslag av staden.

Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 4 mom. i förvaltningsstadgan behandlas i stadsfull-
mäktige svar på en motion som undertecknats av minst 25 ledamöter. 
Stadsstyrelsens svar ska föreläggas fullmäktige inom åtta månader 
från att motionen väckts.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 772

HEL 2022-006836 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.10.2022 § 174

HEL 2022-006836 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että pienten lasten 
vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa. Li-
ikuntapalvelun nykyisten käyttömenojen puitteissa tällaisen toiminnan 
koordinointi ja rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

Liikuntapalvelut pyysi kesä-elokuussa aloitteeseen liittyen yhteensä 22 
lapsi- ja perhejärjestöltä tietoa niiden valmiudesta lapsiparkkitoiminnan 
järjestämiseen. Näistä järjestöistä yhteensä kolme jäi pohtimaan, olisi-
ko tällaisen toiminnan järjestäminen mahdollista, neljä järjestöä vastasi 
kieltävästi ja muilta järjestöiltä ei saatu vastausta. Kolmen järjestön va-
stauksista nousi esiin se, että lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen liitty-
en tulisi selvittää mm. toiminnan koordinointi ja vastuut, tilojen turvalli-
suus, hoitajien perehdytys ja koulutus, toiminnan vakuuttaminen ja toi-
minnan laatuun liittyviä kysymyksiä.
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Vastanneista järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliitto nosti esiin, 
että järjestön Uudenmaan piiri koordinoi tilapäistä lastenhoitoapua 
helsinkiläisille perheille. Perhe voi tilata hoitajan suoraan kotiin har-
rastustensa ajaksi https://uudenmaanpiiri.mll.fi/https-uudenmaanpiiri-
mll-fi-perheil/. Hoitajan palkka on 9,50 euroa/tunti (pyhäpäivinä 19 eu-
roa/tunti) vuonna 2022.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole käyttöön 
otettavissa sellaista tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan 
sijoittaa. Sisäliikuntatilat on lähtökohtaisesti suunniteltu eri liikuntalajien 
toiminnoille. Tilojen uudelleen suunnittelu lapsiparkkitoiminnan vaati-
musten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi lisäresursointia 
ja investointimäärärahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän liikuntapalvelukoko-
naisuuden palvelustrategian mukaisesti liikuntapalvelut edistää organi-
soitua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla 
liikunnan ja urheilun olosuhteita. Ohjattuja liikuntapalveluita tuotetaan 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ikääntyneille sekä soveltavan liikunnan 
palveluita tarvitseville. (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 
207).

Lapsiperheiden yhteisen liikkumisen tukeminen kuuluu liikuntapalvelun 
perustehtävään. Tutkimustiedon mukaan perheen liikkumistottumukset 
vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen erityisesti lasten 
osalta merkittävästi, jopa aikuisikään saakka. Liikuntapalvelut järjestää 
lapsiperheille Perhehulinoita, Liikuntahulinoita sekä temppujumppaa. 
Maksuttomia Perhehulinoita järjestetään pääasiassa alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän perheilleen yhteensä yhdessätoista eri paikassa ym-
päri Helsinkiä. Liikuntahulinat on suunnattu alle 9-vuotiaille lapsille per-
heineen (alle 9-vuotias lapsi maksutta, aikuinen 3,50 euroa). Temppu-
jumppa perheet-tunti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Helsingin kaupunki ja muut pääkaupunkiseudun kun-
nat järjestävät perheille myös pääosin maksuttomia, lasten ehdoilla to-
teutettavia toiminnallisia luontoretkiä.

Liikuntapalvelut järjestää myös liikuntatoimintaa pienille lapsille (temp-
pukoulut 4–5-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille sekä temppujumppaa alle kou-
luikäisille lapsille). Myös eräät liikuntaseurat järjestävät toimintaa alle 
kouluikäisille lapsille kaupungin liikuntapaikoilla. Lasten liikkuessa van-
hemmalla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

Saana Saarikivi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87941
saana.saarikivi(a)hel.fi
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§ 308
Ledamoten Hilkka Ahdes motion om avgiftsfria motionstjänster för 
seniorer

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Hilkka Ahde understödd av ledamoten Sinikka Vepsä fö-
reslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten 
att ordna en enkät för seniorer om hur många nya äldre an-
vändare stadens motionstjänster skulle få om de blev avgiftsf-
ria. På basis av enkäten kunde exempelvis revisionsnämnden 
bedöma hur mycket seniorernas rörlighet skulle öka om mo-
tionstjänsterna blev avgiftsfria.

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

8 omröstningen

Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm JA, motsätter 
sig NEJ

JA-förslag: Ledamoten Hilkka Ahdes förslag till hemställningskläm
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Nita Austero, Elisa Gebhard, Eveliina He-
inäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Ville Jalovaara, Nasima Razmyar, 
Minna Salminen, Sinikka Vepsä

Nej-röster: 18
Maaret Castrén, Jussi Halla-aho, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko 
Kettunen, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Otto 
Meri, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, 
Mirita Saxberg, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, 
Juhana Vartiainen

Blanka: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
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Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chyde-
nius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Atte 
Harjanne, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Nuutti Hyt-
tinen, Anniina Iskanius, Kati Juva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Tei-
ja Makkonen, Petra Malin, Nina Miettinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Kimmo Niemelä, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Mikko Paunio, Terhi Pelto-
korpi, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Laura Ris-
sanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, 
Oula Silvennoinen, Tuomas Tuomi-Nikula, Sanna Vesikansa, Maarit 
Vierunen, Ozan Yanar

Frånvarande: 5
Timo Harakka, Harry Harkimo, Mikael Jungner, Sami Muttilainen, Erkki 
Tuomioja

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Hilkka Ahdes förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hilkka Ahde och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden uppmuntrar seniorer att röra på sig genom att erbjuda dem 
avgiftsfria motionstjänster.

Stadsstyrelsen understöder inte tanken på att erbjuda alla äldre avgifts-
fria motionstjänster, eftersom de ekonomiska konsekvenserna av av-
giftsfrihet är avsevärda och det inte finns några entydiga vetenskapliga 
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belägg på dess betydelse för särskilt äldre personer som bara rör på 
sig lite.

Tre av fyra Helsingforsbor över 65 rör sig inte tillräckligt i förhållande till 
de nationella motionsrekommendationerna. För cirka 40 procent av de 
äldre har den dagliga motionen minskat ytterligare till följd av det lång-
variga coronaläget. Andelen äldre som motionerar aktivt har minskat, 
det har blivit vanligare med problem med funktionsförmågan och pola-
riseringen av välbefinnandet bland äldre har ytterligare fördjupats.

Mångsidiga fysisk aktivitet förebygger de vanligaste folksjukdomarna 
och fallolyckor, stärker förmågan att klara sig själv i hemförhållanden, 
upprätthåller en positiv livsattityd och det mentala välbefinnandet samt 
minskar ensamhet. Utöver att motionshobbyer, vare sig de är ledda el-
ler utövas på egen hand, förbättrar hälsan, funktionsförmågan och 
konditionen, har de också en mycket vidare betydelse för de äldre. 
Hobbyerna skapar rytm i vardagen, ger möjlighet att lära sig nya fär-
digheter och är ett naturligt sätt att träffa vänner och personer i en lik-
nande livssituation.

Stadens tjänster samarbetar tväradministrativt för att främja motion 
bland de äldre. Den föregående strategiperiodens motions- och rörlig-
hetsprogram stärkte samarbetet. Staden har tagit de äldres motion till 
gemensamt mål för att främja välbefinnande och hälsa, och arbetet 
fortsätter i stadens välfärdsplan. Social- och hälsovårdssektorn och kul-
tur- och fritidssektorn har tillsammans beviljat organisationer 3,4 miljo-
ner euro i bidrag för verksamhet som är avgiftsfri för deltagarna och 
främjar kultur och motion bland de äldre under åren 2021 och 2022.

Syftet med det tväradministrativa samarbetet är att avlägsna hinder för 
vardagsmotion bland de äldre, varav de viktigaste är en otillgänglig mil-
jö, dålig åtkomst till tjänster, svårigheter att ta sig fram, ensamhet och 
brist på socialt stöd. För en avsevärd del av de äldre är det svårt att hit-
ta information om utbudet av tjänster som kunde stödja deras välbefin-
nande. Särskilt i tjänsternas åtkomlighet i olika områden, kommunika-
tionen, klarläggningen av tjänsternas roller och att nå de äldre som ba-
ra rör på sig lite finns det mycket att förbättra.

Stadens motionstjänster är antingen helt avgiftsfria eller kraftigt sub-
ventionerade. Det är helt avgiftsfritt att idrotta bland annat på närid-
rottsplatser, utegym, friluftsleder och badstränder samt i kondi-
tionstrappor och skidspår. Även parkgympa sommartid och vissa för-
ortsmotionstimmar på hösten, vintern och sommaren är avgiftsfria, lik-
som även motionsrådgivningen för äldre. Idrottstjänsterna utvecklar just 
nu avgiftsfria motionsformer som leds av frivilliga eller är kamratledda. 
På Helsingforskanalen finns tiotals avgiftsfria videor med hemmagym-



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 383 (406)
Stadsfullmäktige

Ärende/27
23.11.2022

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

pa. Därtill kan man via telefontjänsten Motionsluren (Liikuntaluuri) få 
avgiftsfritt stöd för att börja med en aktiv livsstil.

Även social- och hälsovårdssektorns servicecentraler och invånarhus, 
fostrans- och utbildningssektorns arbetarinstitut och Urheiluhallit Oy, 
som hör till stadskoncernen, erbjuder de äldre motionsverksamhet och 
förutsättningar för motion, delvis avgiftsfritt.

Inträdes- och kursavgifterna till stadens idrotts- och motionstjänster är 
kraftigt subventionerade för de äldre. Priserna på ledda motionskurser 
varierar mellan 15 och 45 euro, ett månadskort och ett kort för tio be-
sök till stadens simhallar (inklusive gym) kostar 24 euro, och motsva-
rande kort till Sporthallen och Sportkvarnen 16 euro. Engångsavgiften 
till simhallarna är tre euro för rabattgrupper och två euro till Sporthallen 
och Sportkvarnen.

I de flesta andra stora städer, som till exempel Tammerfors, Åbo, Jyvä-
skylä, Uleåborg och Kuopio, används avgiftsbelagda kort för seniorer 
för självständig motion, ofta dagtid. Esbo, Vanda och Grankulla erbju-
der de äldre avgiftsfria tjänster för självständig motion.

Avgiftsfria motionstjänster för alla äldre skulle leda till ett avsevärt in-
komstbortfall för kultur- och fritidssektorn. Sektorn är nettobudgeterad, 
vilket betyder att inkomstbortfall måste täckas genom att höja priserna 
för andra grupper eller skära ner andra utgifter. Avgiftsfria motions-
tjänster för alla äldre skulle leda till ett årligt inkomstbortfall på cirka 850 
000 euro. Om också motionstjänsterna i stadskoncernens sporthallar, 
Backasbrinkens simcenter och Nordsjö idrottshus blev avgiftsfria för de 
äldre skulle behovet av anläggningsbidrag öka med cirka 1 100 000 eu-
ro om året. När man beräknar inkomstbortfallet måste man även beak-
ta att antalet äldre kommer att öka avsevärt under de kommande åren.

Avgiftsfrihet i sig ger inte automatiskt idrotten några nya kunder utan 
kan leda till att motionsskillnaderna äldre emellan ökar ännu mer. Det 
behövs mer forskningsdata om inverkan av avgiftsfria tjänster på hur 
mycket de äldre rör på sig. Esbo stad har utfört en undersökning 
(KPMG, 2016) om 68+ Sportkortets effekter. Undersökningen visar att 
avgiftsfriheten främst har påverkat de stadsbor som redan använder 
tjänsterna, motionerar och är medvetna om tjänsterna.

Orsakerna till att äldre personer inte motionerar är talrika och begrän-
sar sig inte till priset. Forskning visar att särskilt försämringar i funk-
tionsförmågan och hälsotillståndet hindrar äldre människor att delta i 
motion och idrott. Även svag motivation och uppfattning om ens förmå-
gor, felaktig och bristfällig information om fysisk aktivitet eller motions-
möjligheter samt negativa upplevelser av motion minskar sannolikheten 
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för att de äldre ska motionera. En del äldre utövar aktivt andra hobbyer. 
Många äldre saknar kamrater att motionera med.

Äldre Helsingforsbor är i genomsnitt tämligen välbeställda. Inkomstni-
vån bland de äldre har ökat under de senaste åren och skillnaden mot 
den befolkningen i arbetsför ålder har minskat. Alla äldre har det dock 
inte så väl ställt, och i stället för en allmän avgiftsfrihet behövs det ett 
mer riktat förhållningssätt till motionstjänsternas ekonomiska tillgäng-
lighet.

Sedan i fjol har man utvecklat ledd motion för den äldre befolkningen i 
samarbete med idrottstjänsterna, servicecentralerna, arbetarinstitutet 
och Sporthallarna. Arbetsgruppen för ledd idrott och motion för äldre 
har följande mål: att de idrottstjänster som olika aktörer i staden produ-
cerar för de äldre bättre ska motsvara sin mångfasetterade målgrupps 
behov, att aktörernas arbetsfördelning blir tydligare, att de ledda idrotts-
tjänsterna når fler äldre personer som rör sig lite och att det blir lättare 
för dessa att hitta motionstjänster som motsvarar deras funktionsför-
måga.

Kultur- och fritidsnämnden och äldrerådet har gett utlåtanden i ärendet. 
Stadsstyrelsens svar stämmer överens med nämndens utlåtande. 
Äldrerådet understöder avgiftsfrihet i enlighet med förslaget i motionen 
och konstaterar i sitt utlåtande att detta motsvarar äldrerådets tidigare 
ställningstaganden och initiativ. Utlåtandet finns som bilaga till motio-
nen.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite
2 Vanhusneuvoston lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
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Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 769

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 141

HEL 2022-005397 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tällä hetkellä ei ole riittä-
viä perusteluita laajentaa liikuntapalveluiden maksuttomuutta koske-
maan yleisesti kaikkia ikääntyneitä. Keskeisimpiä perusteluja ovat ylei-
sestä maksuttomuudesta seuraavat huomattavat taloudelliset vaikutuk-
set kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talouteen sekä yksiselitteisen tut-
kimusnäytön puute maksuttomuuden vaikutuksista erityisesti vähän li-
ikkuvien ikääntyneiden liikuntaan.

Lautakunta pitää välttämättömänä, että ikääntyneille suunnattua liikun-
tatarjontaa kehitetään jatkossakin yhteistyössä liikuntapalveluiden, so-
siaali- ja terveyspalveluiden, työväenopiston ja Urheiluhallit Oy:n kans-
sa, mutta enenevästi myös järjestö- ja yksityisen sektorin toimijoita 
osallistaen. Erityisesti palveluiden alueellisessa saavutettavuudessa, 
viestinnässä, palveluiden roolien selkeyttämisessä ja vähän liikkuvien 
ikääntyneiden tavoittamisessa on paljon parannettavaa.

Taustaa ikääntyneiden liikkumisesta

Kolme neljästä yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä ei tällä hetkellä liiku riit-
tävästi suhteessa kansallisiin liikkumisen suosituksiin. Erityisen huo-
lestuttavaa on, että noin 40 prosentilla ikääntyneistä päivittäinen liikku-
minen on entisestään vähentynyt pitkään jatkuneen koronatilanteen 
johdosta. Aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavien osuus on myös pu-
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donnut hälyttävän alhaiseksi. Asiantuntijoiden havainnot osoittavat, että 
fyysiseen toiminta- ja kävelykykyyn liittyvät haasteet ovat yleistyneet, ja 
ikääntyneiden hyvinvoinnin polarisaatio on entisestään syventynyt. 

Säännöllisen liikkumisen välttämättömyys ja hyvää tuottava vaikutus 
ymmärretään tällä hetkellä entistä paremmin. Monipuolinen fyysinen 
aktiivisuus ennaltaehkäisee tyypillisimpiä kansansairauksia ja kaatumi-
sia, vahvistaa itsenäistä pärjäämistä kotioloissa, ylläpitää myönteistä 
elämänasennetta ja mielenhyvinvointia sekä tarjoaa mielekkäitä 
vaihtoehtoja yksinäisyydelle. Omatoimisilla ja ohjatuilla liikuntahar-
rastuksilla on ikääntyneille huomattavasti terveyttä, fyysistä toimin-
takykyä ja fyysistä kuntoa laajempi merkitys. Harrastukset rytmittävät 
arkea, mahdollistavat uusien taitojen oppimista, ja ovat ennen kaikkea 
luontainen tapa kohdata vertaisia ja ystäviä.

Ikääntyneiden liikkumisen edistäminen on huomattavasti liikuntaa laajempi asia

Ratkaisua liikkumisen vähäisyyteen on tyypillisesti haettu liikuntahar-
rastuksista ja liikuntatoimijoilta. Tutkimustieto, asiantuntijoiden havain-
not ja ikäihmisten haastattelut osoittavat kuitenkin kiistattomasti, että 
ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksien parantamiseen tarvitaan hu-
omattavasti kuntoliikuntaa laajempi lähestymistapa. Päivittäinen arkili-
ikkuminen on välttämätöntä mahdollisista liikuntaharrastuksista riippu-
matta.

Helsingin kaupungin palvelut ovat pitkin 2010-lukua tehneet poikkihal-
linnollista yhteistyötä ikääntyneiden liikkumisessa. Valtuustokaudella 
2017–2021 kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutetun liikkumisoh-
jelman myötä yhteinen tekeminen on vahvistunut. Helsinki on nostanut 
ikääntyneiden liikkumisen kaupungin yhteiseksi hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tavoitteeksi vuosina 2021 ja 2022, jona se jatkaa 
myös vuonna 2023. Työtä jatketaan kaupungin hyvinvointisuunnitel-
massa 2022–2025.

Jokainen kaupungin toimiala on mukana ikäihmisten liikkumisen edi-
stämisessä. Yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikääntyneiden ar-
kiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteellisyys, pal-
veluiden saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, mutta myös yksinäi-
syys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä 
sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi.

Yhteistyö on synnyttänyt uutta. Liikkumissopimus on otettu käyttöön 
noin 70 prosentilla sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden asiakkais-
ta. Kaupungin yhteistyö Ylen kanssa on tuonut Jumppahetket suoma-
laisiin koteihin ja Helsinki-kanavalle on tuotettu 40 jaksoa Seniorijump-
paa. Anna arjen liikuttaa -kampanja tavoitti arviolta 100 000 helsinkiläi-
stä. Sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ovat 
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yhteistyössä myöntäneet 3,4 miljoonaa euroa erillistä avustusrahaa 
kymmenille järjestöille ja muille yhteisöille ikääntyneiden kulttuuria ja li-
ikkumista edistävään, osallistujille maksuttomaan toimintaan vuosina 
2021 ja 2022. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen on laadittu omat toi-
menpideohjelmansa.

Penkkien määrää lisätään puistoissa ja yleisillä katualueilla. Ikääntynei-
tä laajasti tavoittavilla terveysasemilla on käynnissä Liiku terveydeksi -
projekti, joka vahvistaa liikkumiseen liittyvää puheeksiottoa, neuvontaa 
ja ohjausta. Valmisteilla on myös ikääntyneiden palveluita nykyistä joh-
donmukaisemmin jäsentävä verkkosivusto.

Edulliset tai maksuttomat liikuntamahdollisuudet Helsingissä

Liikunnan hinta on yksi raportoiduista liikunnan esteistä. Tästä syystä 
Helsingissä liikuntapalvelut ovat joko kokonaan maksuttomia tai voi-
makkaasti hinnaltaan subventoituja. Liikkuminen on kokonaan maks-
utonta muun muassa liikuntapalveluiden ylläpitämillä lähiliikuntapaikoil-
la, ulkokuntosaleilla, kuntoportailla, ulkoilureiteillä, uimarannoilla ja hi-
ihtoladuilla. Myös puistojumpat kesäaikana ja osa syys-, talvi- ja kevä-
taikaan järjestettävistä alueliikunnan tunneista on maksuttomia, kuten 
myös ikääntyneille suunnattu liikuntaneuvonta. Liikuntapalveluissa on 
kehitteillä vapaaehtois- ja vertaisohjattua liikuntaa, joka on osallistujille 
maksutonta. Helsinki-kanavalla on tarjolla kymmeniä maksuttomia ko-
tijumppia. Lisäksi Liikuntaluuri-palvelun avulla voi saada maksutta tu-
kea liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.

Ikääntyneiden sisäänpääsy- ja kurssimaksut liikuntapalveluihin ovat vo-
imakkaasti subventoituja. Ohjattujen liikuntakurssien hinnat vaihtelevat 
15–45 euron välillä riippuen kurssin kestosta ja liikuntamuodosta. Ku-
ukausikortti ja 10 kerran kortti kaupungin uimahalleihin (sis. uinti ja kun-
tosali) maksaa 24 euroa ja Kisahallin ja Liikuntamyllyn vapaaseen 
käyttöön 16 euroa. Alennusryhmien kertamaksu uimahalleihin on 3 eu-
roa ja monitoimihalleihin (Kisahalli ja Liikuntamylly) 2 euroa.

Liikuntapalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveystoimialan palvelukeskuk-
set ja asukastalot, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Työväenopisto 
ja kaupunkikonserniin kuuluva Urheiluhallit Oy tarjoavat olosuhteita ja 
toimintaa ikääntyneiden liikuntaan, osin maksuttomasti. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan 15 palvelukeskuksessa toimintakyvyltään heikentyneille 
ikääntyneille suunnattu liikuntatarjonta on maksutonta, ja palvelu-
keskuksissa kaikki eläkeläiset ja työttömät voivat käydä itsenäisesti 
kuntosalilla maksutta. Helsingin kymmenessä asukastalossa järjeste-
tään osallistujille maksutonta liikuntatoimintaa. Työväenopisto järjestää 
ikääntyneille liikuntakursseja, joiden maksu on 50 % normaalista kurs-
simaksusta, noin 15–30 euroa kaudessa (syys- tai kevätlukukausi).
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Pääsääntöisesti muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Kuopiossa on käytössä maksullisia, 
senioreille suunnattuja kortteja usein päiväsaikaan toteutettavaan oma-
toimiseen liikuntaan. Sen sijaan Espoo, Vantaa ja Kauniainen tarjoavat 
maksuttomia, omatoimisia liikuntapalveluja ikääntyneille kaupunkilaisil-
le.

Yksityiskohtaiset perustelut aloitevastaukseen

Ikääntyneiden liikuntapalveluiden yleinen maksuttomuus johtaisi kulttu-
urin ja vapaa-ajan toimialalla merkittäviin tulonmenetyksiin. Toimialan 
palvelutuotannosta noin 15 prosenttia katetaan tuotoilla. Tulojen mene-
tykset joudutaan korvaamaan muiden ryhmien hintojen korotuksilla tai 
muiden menojen leikkauksilla. Liikuntapalveluiden osalta arviot osoitta-
vat, että tämänhetkinen tulonmenetys on vuositasolla noin 850 000 eu-
roa. Koska ikääntyneiden liikuntaa järjestävät kaupungissa myös muut 
kaupunkikonsernin toimijat, tulee aloitteen toteuttamisen vaikutukset 
arvioida myös näiden tahojen toiminnan näkökulmista. Urheiluhallit 
Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskuksen, sekä Vuosaaren Urheilutalo 
Oy:n laitosavustusten kasvun tarpeen arvioidaan olevan noin 1,1 mil-
joonaa euroa vuodessa. Tulonmenetyksiä arvioitaessa on huomioitava 
myös ikääntyneiden määrän merkittävä kasvu tulevina vuosina; vuonna 
2020 laaditun väestöennusteen mukaan Helsingissä asuu vuonna 2030 
lähes 140 000 yli 65-vuotiasta.

Maksuttomuus ei tuo automaattisesti uusia asiakkaita liikunnan pariin, 
vaan voi mahdollisesti johtaa ikääntyneiden jo ennestään suurten liik-
kumiserojen kasvuun. Maksuttomien palveluiden vaikutuksista ikäih-
misten liikuntaan tarvitaan lisää tutkimustietoa. Espoon kaupunki on to-
teuttanut 68+ Sporttikortin vaikuttavuudesta selvityksen (KPMG, 2016), 
jossa maksuttomuuden ei todettu olevan keskeisin senioriväestön hy-
vinvointia ja liikunta-aktiivisuutta lisäävä tekijä. Selvityksen mukaan 
ikääntyneiden liikuntapalveluiden maksuttomuus on vaikuttanut ensisi-
jaisesti jo palveluita käyttäviin, liikuntaa harrastaviin ja palveluista tieto-
isiin kaupunkilaisiin. Raportin tulokset selittynevät ennen kaikkea sillä, 
että liikunnan esteet ovat huomattavasti taloudellisia näkökulmia moni-
naisemmat. Tutkimusten mukaan erityisesti alentunut toimintakyky ja 
terveydentila estävät ikääntyneiden osallistumista liikuntaharrastuksiin. 
Lisäksi heikko motivaatio ja pystyvyyden tunne, virheelliset tai puutteel-
liset tiedot fyysisestä aktiivisuudesta tai liikuntamahdollisuuksista, sekä 
kielteiset kokemukset liikunnasta vähentävät todennäköisyyttä liikun-
nan harrastamiseen. Osalla ikääntyneistä aktiivisuus suuntautuu mui-
hin harrastuksiin. Moni ikäihminen kaipaa vertaista tai kaveria, jonka 
kanssa lähteä liikkumaan.
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Vuodesta 2021 lähtien ikääntyneille ohjattua liikuntaa on kehitetty yhte-
istyössä liikuntapalveluiden, palvelukeskusten, työväenopiston ja Urhei-
luhallit Oy:n kanssa. Ikääntyneiden ohjatun liikunnan työryhmän tavoit-
teina on, että Helsingin kaupungin eri toimijoiden tuottamat, ikääntyneil-
le suunnatut liikuntapalvelut kohtaavat paremmin heterogeenisen koh-
deryhmänsä tarpeet, kaupungin toimijoiden välinen työnjako selkeytyy, 
ohjatuissa liikuntapalveluissa tavoitetaan entistä enemmän vähän liik-
kuvia ikäihmisiä, ja ikäihmisten on helpompi löytää toimintakyvylleen 
sopivia liikuntapalveluja. Luonnokseen kaupungin hyvinvointisuunni-
telmasta 2022–2025 on kirjattu tavoitteeksi, että vähintään kerran vii-
kossa liikuntaa harrastavien, sekä liikkumissuositukset täyttävien ikään-
tyneiden osuus kasvaa. Tavoitteeseen tähdätään muun muassa ke-
hittämällä palvelutarjontaa etäpalvelut sekä vapaaehtois- ja vertaistoi-
minta huomioiden sekä osallistamalla myös kolmannen ja yksityisen 
sektorin toimijat yhteistyöhön erityisesti alueilla, joilla liikkumisen lisää-
miselle on suurin tarve.

Yleisen maksuttomuuden sijaan tarvitaan tarkemmin kohdennettua 
ajattelua myös liikunnan taloudelliseen saavutettavuuteen liittyen. 
Helsinkiläiset ikääntyneet ovat keskimäärin varsin hyvin toimeentulevia. 
Ikääntyneiden tulotaso on viime vuosina myös noussut ja ero työikäi-
seen väestöön kaventunut. Kaikilla ikääntyneillä asiat eivät kuitenkaan 
ole yhtä hyvin. Kaikista pienituloisimpia ovat takuueläkkeen piirissä 
olevat sekä perustoimeentulotukea saavat. Takuueläkettä sai helsinki-
läisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2021. Perustoimeentulotukea sai 
helsinkiläisistä ikääntyneistä 4,3 % vuonna 2020. Kela vastaa perusto-
imeentulotuen myöntämisestä Suomessa. Kunnan on mahdollista 
myöntää sosiaalityön asiakkaille täydentävää tai ehkäisevää toimeentu-
lotukea, joilla edistetään asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja omatoi-
mista suoriutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Liikuntapalveluiden 
maksujen huomioinnista osana kunnan toimeentulotuen harkintakritee-
reitä tarvitaan vuoropuhelua sosiaali- ja terveystoimialan ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan välillä.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Taija Savolainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 26698

taija.savolainen(a)hel.fi
Minna Paajanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 21162

minna.paajanen(a)hel.fi
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§ 309
Ledamoten Sami Muttilainens motion om en konstisbana i Stapel-
stadens idrottspark

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 20 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att staden utreder förutsättningarna för att bygga en konstisbana i 
Stapelstadens idrottspark och vidtar behövliga åtgärder.

Stadsstyrelsen anser att det inte är möjligt enligt de nuvarande ekono-
miska och verksamhetsmässiga förutsättningarna att bygga en kons-
tisbana i Stapelstadens idrottspark.

Planen för byggande av konstisbanenätet styrs av det servicenätsarbe-
te som inleds inom kultur- och fritidssektorn. Byggandet av en konstis-
bana granskas inom ramen för servicenätsarbetet i förhållande till be-
folkningsunderlaget och man strävar efter att hitta banorna de bästa lä-
gena med tanke på tillgängligheten. På basis av preliminära uppgifter 
är det inte motiverat att bygga en konstisbana i Stapelstadens id-
rottspark ur ett jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv. Behovet av en 
konstisbana i nordöstra Helsingfors, till exempel i Stapelstaden, kom-
mer dock att utredas närmare när servicenätsarbetet fortskrider. 
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För tillfället finns det nio konstisbanor i Helsingfors. Under de senaste 
åren har nya konstisbanor byggts på Busholmen och Drumsö. Följande 
konstisbana står färdig i Johannesparken i slutet av året 2023. Konstis-
banan i Nordsjö finns i investeringsplanen för åren 2023–2025.

Dessutom är det svårt att bygga en konstisbana i Stapelstadens id-
rottspark, eftersom den lediga markareal som finns i idrottsparken är li-
ten och parkens servicebyggnad är gammal och i dåligt skick. På grund 
av utrymmesbristen kan en stor konstisbana placeras endast på den 
befintliga konstgräsplanen. Det är dock inte energiekonomiskt förnuf-
tigt, eftersom den konstgjorda gräsmattans fyllnadsmedel fungerar som 
en isolator mellan kylrören och isen. Byggandet av det rörsystem som 
en konstisbana behöver kräver att den gamla konstgräsmattan förnyas. 
En regelbunden isläggning förkortar också gräsmattans livslängd avse-
värt. Dessutom ska idrottsparkens servicebyggnad utvidgas och om-
byggas innan beslutet om att bygga en konstisbana fattas, eftersom 
den nuvarande byggnaden inte är lämplig för underhåll av konstis.

I stället för att bygga en stor konstisbana är det möjligt att bygga en li-
ten konstisbana eller hockeyrink med konstis på tennisplanerna eller 
den lilla stenmjölplanen i Stapelstadens idrottspark. Servicebyggnaden 
måste dock förnyas för att man ska kunna bygga ens en liten konstis-
bana.

Investeringskostnaderna för att bygga en konstisbana har under de se-
naste åren uppgått till cirka 800 000–4 000 000 euro beroende på ba-
nans storlek och läge samt marken och den övriga infrastrukturen som 
ska byggas, såsom servicebyggnader och lokaler för maskiner. Utöver 
investeringskostnaderna orsakar en konstisbana årligen driftskostnader 
på cirka 100 000–200 000 euro för staden.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden i 
ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 796

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.11.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Muutetaan seuraava pätkä:

"Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä tarkastellaan kuitenkin vielä 
tarkemmin palveluverkkotyön edetessä."

Seuraavan muotoon:

”Tekojääradan tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikau-
pungissa, tarkastellaan kuitenkin vielä tarkemmin palveluverkkotyön 
edetessä."

Kannattaja: Lauri Muranen

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

07.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.09.2022 § 522
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HEL 2022-004671 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimi-
ala vastaa liikuntapuistojen palveluverkon ja palveluiden kehittämisestä 
ja liikuntapuistojen kunnossapidosta. Kaupunkiympäristön toimiala vas-
taa toteutussuunnittelusta ja rakennuttamista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisten 
taloudellisten ja toiminnallisten edellytyksiensä vuoksi. 

Lautakunta kuitenkin totesi, että tekojääratojen palveluverkkoa on syytä 
tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä arvioida tekojäära-
dan mahdollista tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikau-
pungissa.

Tästä samasta aiheesta on tehty talousarvioaloite.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
kanssa.

Käsittely

27.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lisätään uusi kolmas kappale: 

"Lautakunta kuitenkin toteaa, että tekojääratojen palveluverkkoa on 
syytä tarkastella lähivuosina. Tässä yhteydessä on syytä arvioida teko-
jääradan mahdollista tarvetta Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapu-
likaupungissa."

Kannattaja: Tuomas Nevanlinna

1 äänestys

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

Jaa-äänet: 4
Atte Kaleva, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Joona Turtiainen
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Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Oona 
Käyhkö, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen

Tyhjä: 2
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Mia Haglundin vastaeh-
dotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 7 (2 tyhjää).

20.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.09.2022 § 140

HEL 2022-004671 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä ta-
loudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän tekojäärataa. Viime vuosina te-
kojäärataverkosto on täydentynyt Jätkäsaaren ja Lauttasaareen radoil-
la, ja loppuvuodesta 2023 se on laajenemassa Johanneksenpuiston te-
kojääradalla.

Tekojääverkoston rakentamissuunnitelmia ohjaa kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla käynnistyvä palveluverkkotyö. Projektin yhteydessä tar-
kastellaan muun muassa tekojääratarakentamista suhteessa väestö-
pohjaan sekä lasten ja nuorten määrään, ja pyritään löytämään radoille 
optimaaliset sijainnit saavutettavuuden eri ulottuvuuksien näkökulmas-
ta.  
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Aikaisemmin tehtyjen analyysien perusteella Johanneksenpuiston ra-
dan jälkeen seuraava tekojäärataa rakennetaan Vuosaareen, johon on 
varattu liikunta-alueiden vuosien 2023─2024 investointisuunnitelmissa 
1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi talonrakennusohjelmassa on vuodelle 
2025 varattu noin 1,5 miljoonaa Vuosaareen tarvittavien uusien huolto- 
ja pukuhuonetilojen rakentamiseen.

Palveluverkkotyön alustavien tuloksien perusteella tekojääradan raken-
taminen puolestaan Tapulikaupungin liikuntapuistoon ei ole perusteltua 
esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta. Tapulikaupungin liikunta-
puiston kohdalla tekojääradan rakentamiselle on lisäksi merkittäviä 
käytännön haasteita. Ensinnäkin liikuntapuistossa on toiminnasta va-
paata maapinta-alaa tarjolla niukalti, minkä seurauksena iso tekojäära-
ta olisi mahdollista sijoittaa ainoastaan jo olemassa olevan tekonurmi-
maton paikalle. Tämä puolestaan ei ole kannatettavaa, sillä tekonur-
men täyteaine toimii eristeenä jäähdytysputkien ja jään välillä. Näin ol-
len kentän jäädyttäminen vaatisi huomattavasti energiaa, mikä lisäisi li-
ikuntapalvelukokonaisuuden käyttötalousmenoja jo ennestään haaste-
ellisessa taloustilanteessa.

Toiseksi on huomioitava, että tekojääradan vaatiman putkiston raken-
taminen edellyttäisi vanhan tekonurmimaton uusimista. Tämän maton 
käyttöikä todennäköisesti lyhentyisi huomattavasti säännöllisen jää-
dyttämisen myötä.  

Kolmantena haasteena on puolestaan liikuntapuiston vanha ja huono-
kuntoinen huoltorakennus, joka ei riitä tekojääradan ylläpitämiseen. 
Huoltorakennusta tulee laajentaa ja perusparantaa ennen mahdollisen 
tekojääradan rakentamispäätöstä. 

Haasteet huomioon ottaen Tapulikaupungin liikuntapuistoon voisi ison 
tekojään sijaan rakentaa pienen tekojääradan tai –kaukalon puiston 
tenniskenttien tai pienen kivituhkakentän päälle. Mahdollisen radan ra-
kentaminen tulee kuitenkin toteuttaa mahdollisimman energiatehok-
kaasti ja ympäristöystävällisesti Helsingin kaupunkistrategian, hiilineut-
raalisuustavoitteiden ja yleisten periaatteiden mukaisesti. Huomionar-
voista on, että pienenkin tekojääradan rakentaminen edellyttää liikun-
tapuiston huoltorakennuksen uudistamista.  

Yleisellä tasolla tekojääratojen rakentamista hidastavat liikuntapalvelu-
kokonaisuuden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentami-
sen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 4 
000 000 euroa. Hinnanvaihtelu selittyy rakennettavan radan koolla se-
kä muulla rakennettavalla infrastruktuurilla, kuten huoltorakennuksilla, 
konetiloilla ja aidoilla. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat 
nostaa rakentamiskuluja entisestään.  
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Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuo-
sittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja 
tarvikkeista noin 100 000 ─ 200 000 euroa vuosittain seuraavien 
20─30 vuoden ajan. Käyttökustannukset varsinkin energiankäytön 
osalta ovat rakentamiskustannusten tapaan kohonneet merkittävästi vi-
imeisen 18 kuukauden aikana, joten tarkkojen kustannusarvioiden an-
taminen on tällä hetkellä erityisen haasteellista. Edellä mainittujen las-
kelmien perusteella voidaan kuitenkin todeta, että uusien tekojäärato-
jen rakentaminen ei ole mahdollista liikuntapalvelukokonaisuuden nyky-
isillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava 
ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian 
näkökulmasta tekojääratojen rakentamishankkeet ovat perusteltuja eh-
dotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä ma-
daltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuu-
tensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella on myönteisiä vaik-
utuksia alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisu-
uksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä 
toimenpiteenä.  

Käsittely

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään tekstiin uusi kolmoskappale (3)

”Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa.”

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

23.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 310
Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Fullmäktigemotioner

 ledamoten Mari Holopainens motion om ljudsignaler i trafikljus för 
att förbättra tillgängligheten vid övergångsställen

 ledamoten Reetta Vanhanens motion om positiv inställning till am-
ning på arbetsplatser

 ledamoten Otto Meris motion om att ändra Leninparkens namn

 ledamoten Laura Korpinens motion om trafikarrangemangen på 
Esplanaden

 ledamoten Ville Jalovaaras motion om trafiksäkerheten vid Stora 
Ullholmsvägen i Nordsjö

 ledamoten Eveliina Heinäluomas motion om att Helen ska överföra 
rabatten på elöverföringsavgiften för stamnätet till sina kunder

 ledamoten Johanna Nuortevas motion om att lagra snö för skidspår

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 282, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ja 310 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 284, 285, 286, 287 ja 288 §:t.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

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

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

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

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

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

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:
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1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
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Pöytäkirja

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

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

282, 283, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 och 310 § i protokollet.

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

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
BESVÄRSANVISNING

284, 285, 286, 287 och 288 § 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.
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Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärs-
tidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

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

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

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

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 beslutet har tillkommit i felaktig ordning 
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden 
går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens 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
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 00580 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079

Telefonnummer: 029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

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:
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1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

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

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

Rättegångsavgift

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

Protokoll

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

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: 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
282 - 301 §, osa 308 §, 309 - 
310 §

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande
302 - 307 §, osa 308 §

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu

Protokollet justerat

Tuomas Rantanen Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 05.12.2022.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 05.12.2022.


