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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pilvi
Torstin ja Arja Karhuvaaran sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja
Sanna Vesikansan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan
panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE
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1
V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen
HEL 2017-000709 T 02 02 00

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian, sosiaali- ja
terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja kaupunginmuseon johtokunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvioon merkityt
määrärahat ja kiinteistölautakunnan alittamaan tilakeskuksen toimintakatteen seuraavasti:
Käyttötalouden määrärahojen ylitykset/toimintakatteen alitus ovat yhteensä 32 616 000 euroa.
Investointimäärärahojen ylitykset yhteensä 155 000 euroa.
Käyttötalousosa
Ta-kohta 1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus
määräraha talousarviossa 56 415 000 euroa
määrärahan ylitys 5 400 000 euroa
Ta-kohta 1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 3 237 000 euroa
määrärahan ylitys 90 000 euroa
Ta-kohta 3 10 04 Toimeentulotuki
määräraha talousarviossa 176 898 000 euroa
määrärahan ylitys 200 000 euroa
Ta-kohta 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
määräraha talousarviossa 519 229 000 euroa
määrärahan ylitys 10 100 000 euroa
Ta –kohta 3 20 Varhaiskasvatusvirasto
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määräraha talousarviossa 385 006 000
määrärahan ylitys 8 150 000 euroa
Ta-kohta 4 11 Suomenkielinen työväenopisto
määräraha talousarviossa 15 066 000 euroa
määrärahan ylitys 344 000 euroa
Ta-kohta 4 15 Kaupunginkirjasto
määräraha talousarviossa 36 944 000 euroa
määrärahan ylitys 1 657 000 euroa
Ta-kohta 4 17 01 Kulttuurikeskus
määräraha talousarviossa 13 445 000 euroa
määrärahan ylitys 175 000 euroa
Ta-kohta 5 21 03 Tilakeskus
toimintakate talousarviossa 224 200 000 euroa
toimintakatteen alitus 6 500 000 euroa
Investointiosa
Ta-kohta 8 09 21 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo
määräraha talousarviossa 648 000 euroa
määrärahan ylitys 155 000 euroa
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä käyttötarkoituksen muutoksen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin seuraavasti:
Ta-kohdalta 1 10 01 Kaupunginkanslia -100 000 euroa.
Ta-kohdalle 1 10 06 Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.
Ta-kohdalta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut – 1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11 Korvaukset avustukset muiden tuottamiin palveluihin + 1 500 000 euroa.
Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha -50 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.
Esittelijän perustelut
Määrärahojen ylitykset
Käyttötalousosa
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1 10 07 Työmarkkinatuen kuntaosuus
Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille olivat vuonna 2015 yhteensä 56 miljoonaa euroa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun vuoksi vuoden
2016 aikana kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajia on ollut
kuukausittain noin 10 %:a enemmän edellisvuoteen verrattuna. Kasvua
kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajissa on ollut sekä 50 %:n
että 70 %:n maksuluokassa. Työmarkkinatuen kustannukset Helsingille
vuonna 2016 ovat noin 61,8 milj. euroa.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 400 000 euroa.
1 39 06 Jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
Talousarviokohdan määrärahan ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta
Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksusta vuonna 2016.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 90 000 euroa.
3 10 04 Toimeentulotuki
Toimeentulotuen asiakastalouksien määrä on vuonna 2016 ollut noin
alle prosentin suurempi kuin edellisvuonna.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 200 000 euroa.
3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nousu sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja
(+3,2 milj. euroa). Volyymin kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden
kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKSin Vatsakeskuksen, Tulehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakeskuksen erikoisaloilla. HUSssa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei
ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen laskutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain,
yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa nettomaksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla keskimäärin. HUSin vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa
vuoden 2016 aikana syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisältää myös HUSin valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 ylijäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9
miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUSin toiminnallinen ylitys
oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylitysoikeutta huomattavasti suurempi.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 10 100 000 euroa.
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3 20 Varhaiskasvatusvirasto
Kunnallisessa päiväkotihoidossa olevien lasten määrä on ylittänyt talousarvion, samoin kuin yksityisen hoidontuella, ostopalvelupäiväkodeissa ja maksusitoumuksilla olevien lasten määrä. Perhepäivähoidossa, kotihoidontuella ja kerhoissa olevien lasten määrä alittaa talousarvion. Palvelumuotojen painottuminen kalliimpiin aiheuttaa määrärahoihin ylitystä.
1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea
hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia.
Ryhmäkoon muutoksesta on aiheutunut lisääntynyt sijaistarve ja -kulut.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 8 150 000 euroa.
4 11 Suomenkielinen työväenopisto
Suomenkielinen työväenopisto on saanut opetushallituksen myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta sekä kohdeavustusta opintoseteleiden myöntämistä varten. Näiden lisäksi erityishinnoiteltujen kurssien
määrä lisääntyi vuonna 2016. Johtokunta esitti lokakuussa 2016
(11.10.2016 §59) kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ulkopuolisen rahoituksen ja erityis- ja maksupalvelukurssien tulojen verran ylitystä yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2016. Tämän lisäksi esitetään vielä 149 000 euron ylitystä. Ylitys johtuu siitä, että lomakorvaus kirjataan työväenopiston kirjanpitoon kuluiksi ja lomapalkkavarauksen muutos kirjataan kaupungin keskitettyihin määrärahoihin.
Näin vastaavan suuruinen säästö syntyy kaupungin keskitettyihin määrärahoihin kirjattuun lomapalkkavaraukseen. Kaupungin kirjauskäytäntö
aiheuttaa sen, että työväenopiston talousarvio ylittyy maksettujen lomakorvausten vuoksi.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 344 000 euroa.
4 15 Kaupunginkirjasto
Kaupunginkirjasto on toteuttanut tietoyhteiskunnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita tukien, avustuksien ja ulkopuolisen rahoituksen turvin.
Vuoden 2016 talousarviossa on tukiin ja avustuksiin valtion myöntämää
rahoitusosuutta budjetoitu yhteensä 995 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen ylitysoikeuden perustana on opetus- ja kulttuuriministeriöltä,
EU:lta, aluehallintovirastolta ja muilta tahoilta saatu, vuonna 2016 käytettävissä oleva ulkopuolinen rahoitus yhteensä 2 270 000 euroa. Osa
näistä hankkeista siirtyy vuodelle 2017. Arvio siirtyvän hankerahoituksen määrästä vuodelle 2017 on 613 000 euroa.
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Määrärahaa tulisi saada ylittää 1 657 000 euroa.
4 17 01 Kulttuurikeskus
Kulttuurikeskus on saanut erinäisiin hankkeisiin esimerkiksi Helsinki
osallistava kulttuurityö -hanke, Helsinki Pekingissä -hanke ja Kulttuurinen kansallinen verkosto -hanke ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, opetusvirastolta ja Taiteen edistämiskeskukselta
vuonna 2016.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 175 000 euroa.
5 21 03 Tilakeskus
Vuoden 2016 talousarviossa sosiaali- ja terveys-, opetus- ja varhaiskasvatusvirastolta perittäviä sisäisiä tilavuokria alennettiin yhteensä 5
miljoonalla eurolla, joka edellytettiin katettavaksi tilakeskuksen toimintaa ja omaa tilojen käyttöä tehostamalla. Lisäksi tilavuokrien indeksikorotuksen jääminen toteutumatta aiheutti arviolta 5 miljoonan euron lisätavoitteen toiminnan tehostamiseen. Näistä toiminnan taloudellisista
tuottavuus- ja tehostamistavoitteista tilakeskus pystyi saavuttamaan
kiinteistöjen ylläpidossa, henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa tapahtuneista merkittävistä säästötoimenpiteistä huolimatta vain
3 500 000 euroa.
Toimintakatetta tulisi saada alittaa 6 500 000 euroa.
Investointiosa
8 09 21 Irtaimenomaisuuden perushankinta, Kaupunginmuseo
Kaupunginmuseolla oli käytettävänään talousarvion ja käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus mukaan lukien
800 000 euroa.
Määräraha ylittyy noin 155 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
myöntänyt kaupungille 400 000 euron suuruisen avustuksen peruskorjaukseen liittyvien, rakennushankkeeseen sisältymättömien hankkeiden
toteuttamiseen. Avustuksen maksatus on siirtynyt vuodelle 2017. Määrärahan ylitys kohdistuu avustuksen mukaisiin hankkeiden kustannuksiin.
Määrärahaa tulisi saada ylittää 155 000 euroa.
Määrärahojen käyttötarkoituksen muutokset
1 10 Kaupunginkanslia
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Työsuhdematkalipun menojen arvioidaan olevan 2,9 milj. euroa koko
kaupungin henkilöstölle vuonna 2016. Kaupunginkanslian talousarviokohdan 1 10 06 Työsuhdematkalippu määräraha vuodelle 2015 on 2,8
milj. euroa. Syynä määrärahan ylittymiseen on, että työsuhdematkalippuedun käyttäjien määrä on kasvanut arvioitua enemmän. Kaupunginkanslia ei voi vaikuttaa ko. talousarviokohdan määrärahan käyttöön.
Talousarviokohdan 1 10 01 Kaupunginkanslia määrärahasta arvioidaan
säästyvän 2,3 milj. euroa.
Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:
Ta-kohdalta 1 10 01, Kaupunginkanslia -100 000 euroa.
Ta-kohdalle 1 10 06, Työsuhdematkalippu +100 000 euroa.
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut
Korvauksissa ja avustuksissa muiden tuottamiin palveluihin varatun
määrärahan ylitys johtuu siitä, että opetusviraston määrärahoista maksettavien perusopetuksen kotikuntakorvausten perusosaa nostettiin
vuodelle 2016 enemmän kuin hintatason nousun verran. Talousarviota
laadittaessa varauduttiin ainoastaan peruspalveluiden hintaindeksiennusteen mukaiseen nousuun. Lisäksi kaupunginhallituksen edellyttämää iltapäivätoimintaa tarjottiin kaikille 1-2 -luokkalaisille sekä erityisoppilaille silloin, kun avointa iltapäivätoimintaa ei ollut tarjolla kohtuullisen matkan päässä. Talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut syntyy vähintään vastaavan suuruinen määrärahan säästö.
Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:
Ta-kohdalta 4 02 02, Kaupungin tuottamat palvelut -1 500 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 02 11, Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin +1 500 000 euroa.
8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittama myymälätoiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen
kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myymälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden perushankinnoista jo
vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin vuonna
2016.
Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkaiden lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä kosPostiosoite
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kevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannustarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kustannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyttötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan
toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä vuonna 2016.
Määrärahojen käyttötarkoitusta tulisi saada muuttaa seuraavasti:
Ta-kohdalta 8 09 23, Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaaren eläintarha -50 000 euroa.
Ta-kohdalle 4 21, Korkeasaaren eläintarha +50 000 euroa.
Ylitysesitysten perusteena käytetyt tiedot
Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnat/johtokunnat ovat toimittaneet määrärahojen ylitys- ja siirtoesitykset
vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen määrärahojen käyttöennusteet ovat kuitenkin joiltakin osin muuttuneet ja siten virastot ovat osin tarkentaneet tammikuun 2017 puolivälissä määrärahojen ylitysesityksiä. Lautakuntien/johtokuntien ylitysesitykset sekä virastojen tekemät tarkennetut esitykset ovat liitteenä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567
ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

sote
vakalk
Olk
Stojk
kirjasto
kulke
Kklk
Vaka 2
opetusvirasto
Sto
HKM
Korkeasaari
sote 2

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

11 (176)

Kj/1
30.01.2017

Kaupunginkanslia
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Opetuslautakunta
Suomenkielisen työväenopiston johtokunta
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Kaupunginmuseon johtokunta
Tilakeskus
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2
V 15.2.2017, Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2017 talousarvioon
HEL 2016-014159 T 02 02 00

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan, kaupunginkanslian, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, opetuslautakunnan,
pelastuslautakunnan, rakennuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan taidemuseon johtokunnan varhaiskasvatuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan ylittämään vuoden 2017 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:
TA-luku/kohta
1 04 02
Käyttövarat, Khn käytettäväksi
1 04 03
Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan
käytettäväksi
1 10 01
Kaupunginkanslia
1 10 02
Keskitetty tietotekniikka
1 14 03
Menovaraus, Khn käytettäväksi
1 39 13
Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
5 11
Kaupunkisuunnittelutoimi
5 21 05
Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi
Käyttötalousosa yhteensä
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470 000
1 200 000
7 526 000
1 000 000
87 000
574 000

20 957 000

TA-luku/kohta
8 01
Kiinteä omaisuus
8 01 02
Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden
käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.
8 01 03
Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käytettäväksi
8 02

Euroa
10 000 000
100 000

Euroa
19 084 000
3 955 000

Talonrakennus
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8 02 01
8 02 02
8 02 04
8 02 05

8 03
8 03 08
8 03 09
8 03 10
8 03 20
8 03 30

Kadut, liikenneväylät ja radat
Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi
Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

8 05
8 05 08

Väestösuojat
Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi

8 06
8 06 08

Puistorakentaminen
Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, Ytlkn käyt.
Projektialueiden puistot, Khn käyt.

8 06 30
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Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi
Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn
käytettäväksi
Kaupungintalokorttelien kehittäminen,
Khn Käytettäväksi
Pelastustoimen rakennukset, Pelkn
käytettäväksi

8 07
8 07 08

Liikuntarakentaminen
Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, Lilkn käytettäväksi

8 08
8 08 08

Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen
suunn. jne., Ytlkn käytettäväksi

8 09
8 09 06
8 09 07
8 09 10

Irtaimen omaisuuden perushankinta
Pelastustoimi
Ympäristökeskus
Kaupunginkanslia
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8 09 12
8 09 14
8 09 17
8 09 19
8 09 20
8 09 22
8 09 32
8 09 33
8 09 35
8 09 36
8 09 37

Rakennusvirasto
Opetusvirasto
Suomenkielinen työväenopisto
Kirjastotoimi
Kulttuuritoimi
Kaupungin taidemuseo
Sosiaali- ja terveysvirasto
Varhaiskasvatusvirasto
Kaupunkisuunnittelutoimi
Kiinteistötoimi
Rakennusvalvonta

127 000
1 699 000
15 000
298 000
268 000
124 000
1 611 000
964 000
110 000
500 000
300 000

8 22

Arvopaperit, Khn käyt.

2 180 000

8 29
8 29 03

Muu pääomatalous
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

8 29 04

Investointiosa yhteensä

7 027 000
753 000

135 620 000

TA-luku/kohta
9 01 02
Muu antolainaus, Khn käyt.

7 057 000

Rahoitusosa

7 057 000

yhteensä

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 20,96 milj. euroa ja investointiosassa 135,62 milj. euroa sekä rahoitusosassa 7,06 milj. euroa
(liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat
käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua,
minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 420 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 027 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
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Vielä kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt
määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.
Esittelijän perustelut
Mikäli hallintokunnalla on ollut loppuvuoteen 2016 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2017 talousarvion käsittelyn jälkeen
ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, hallintokunta on
voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2017 määrärahoihin.
Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen
vuonna 2016. Lisäksi ylitysesityksiin sisältyvät kaupunginhallituksen
käyttövaroista ja investointimäärärahoista esimerkiksi esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin sekä lähiörahastosta myöntämät hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2017.
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut virastoilta
tiedot vuonna 2016 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista
ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 20,96 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 13,06 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve
135,62 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 155,91 milj. euroa). Myös
antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 7,06 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 7,71 milj. euroa).
Tähän esitykseen sisältyy myös muutaman projektiluonteisen, määrättyyn tarkoitukseen osoitetun, mutta aikataulusyistä siirtyvän käyttötalousmäärärahan myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2017.
Käyttötalousosa
Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 20,96 milj. euroa.
1 04 02, Khn käyttövarat
Vuodelle 2012 myönnettiin talousarviokohtaan 1 04 02 yhteensä
10 milj. euroa Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahaa nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti määrärahan käyttösuunnitelmasta 10.12.2012. Vuoden 2016 alkuun mennessä erillismäärärahasta oli käytetty 6 694 000
euroa ja siten vuodelle 2016 myönnettiin hankkeen jatkumiseksi käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 3 306 000 euron ylitysoikeus. Vuonna 2016 hankkeen määrärahankäyttö oli noin 2 064 000 euroa ja siten erillismäärärahasta on edelleen käyttämättä noin 1 242 000
euroa.
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Hallintokuntien ja virastojen esitysten perusteella Helsinki 200 vuotta
pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet
vuodelle 2017 ovat:
 Kaupunginkanslian hallinnoimiin hankkeisiin 700 000 euroa,
 Nuorisoasiainkeskuksen hallinnoimiin hankkeisiin 246 000 euroa ja
 Liikuntaviraston hallinnoimiin hankkeisiin 296 000 euroa.
Näiden määrärahojen ylitystarpeen syynä on hankkeen toimintojen jatkuminen vuonna 2017. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahojen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 242 000 euroa.
Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden erillismäärärahan lisäksi Khn käyttövaroista on rahoitettu eräitä projektiluontoisia hankkeita, jotka liittyvät mm. kaupungin yleisilmeeseen, turvallisuuteen sekä
viihtyisyyteen. Osa vuodelle 2016 suunnitelluista hankkeista jatkuu
vuodelle 2017 ja siten 8 758 000 euron osuus käyttämättä jääneistä rahoista olisi tarkoituksenmukaista myöntää ylitysoikeutena vuodelle
2017.
Ylitystarve on 10 000 000 euroa.
1 04 03, Vieraanvaraisuus, kaupunginjohtajan käytettäväksi
Kaupungin vieraanvaraisuustoiminnan edustustilaisuuksissa on jäänyt
määrärahaa käyttämättä noin 100 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan
vuonna 2017 tavanomaista suurempiin Suomen itsenäisyyden 100 juhlavuoden tilaisuuksien järjestämiseen.
1 10 01, Kaupunginkanslia
Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja
ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja sen kumppanikaupunkien maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista palveluista syntyvät tulot. Helsingin partnerikonsortio, johon kuuluu Helsingin
lisäksi kolme muuta osapuolta vastaavat 60 % kustannusosuudesta ja
muut kumppanikaupungit yhteensä 40 % osuudesta. Helsingin kaupungin osuus on siten 15 % yhtiön tarvitsemista rahoitusosuuksista. Kaupunginkanslia budjetoi vuosittain kansainvälisen toiminnan käyttömenoihin Helsinki-konsortio –osuuden ja laskuttaa konsortion muilta osapuolilta niiden osuuden. Osapuolten kesken on sovittu menettelystä,
jossa vuosittain suoritettavien käyttökulukorvausten ylijäämä voidaan
käyttää seuraavien vuosien kustannusten tasaamiseen. Näitä menoja
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vastaavat määrärahat 170 000 euroa (sis. ALV 24 %) tulisi myöntää ylitysoikeutena vuodelle 2017.
Määrärahaa on jäänyt käyttämättä 300 000 euroa elinkeinopoliittisista
kehittämishankkeista, joita ovat start-up- ja kasvuyrittäjyyden edistäminen sekä siihen liittyvä kasvuyrityskeskittymän synnyttäminen entisen
Marian sairaalan tiloihin (hanke käynnistynyt 2015) ja kiihdyttämötoimintaan.
Ylitystarve on 470 000 euroa.
1 10 02, Keskitetty tietotekniikka
Ylitysmäärärahaa tarvitaan vuonna 2017 Digitaalinen Helsinki –ohjelman hankkeisiin ja uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuviin ICT-muutoskustannuksiin.
Ylitystarve on 1 200 000 euroa.
1 14 03, Menovaraus, Khn käytettäväksi
Kaupunginhallitus kohdensi päätöksellään 21.3.2016 § 248 vuoden
2016 talousarvion 10 miljoonan euron määrärahan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Määrärahan käyttö jaettiin sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatusviraston, kaupunginkanslian, opetusviraston ja
nuorisoasiainkeskuksen käytettäväksi kotouttamispalvelut työryhmän
ehdotuksen mukaisesti. Hankkeiden käynnistämistä ovat hidastuttaneet
mm. tilojen hankintaan, kilpailuttamiseen ja vakanssien perustamiseen
tarvittu aika.
Sosiaali- ja terveysvirasto esittää 1 949 000 euron ylitystä vuodelle
2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston
käyttöön osoitetusta määrärahasta. Sosiaali- ja terveysviraston käyttöön osoitettiin 2 500 000 euroa vuodelle 2016 osaamiskeskuspilotin
käynnistämiseen.
Nuorisoasiainkeskus esittää 832 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön
osoitetusta määrärahasta. Nuorisoasiainkeskuksen käyttöön osoitettiin
900 000 euroa vuodelle 2016 monikulttuuriseen jalkautuvaan työhön.
Varhaiskasvatusvirasto esittää 47 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön
osoitetusta määrärahasta. Varhaiskasvatusviraston käyttöön osoitettiin
150 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen.
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Opetusvirasto esittää 3 611 000 euron ylitystä vuodelle 2017 perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 määrärahasta. Opetusviraston käyttöön osoitettiin 4 800 000 euroa osaamiskeskuspilottiin ja
350 000 euroa lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen.
Kaupunginkanslia esittää 1 087 000 euron ylitystä vuodelle perusteena
vastaavan suuruinen säästö vuoden 2016 viraston käyttöön osoitetusta
määrärahasta. Kaupunginkanslian käyttöön osoitettiin 200 000 euroa
osaamiskeskuspilottiin ja turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien
osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen 1 100 000 euroa.
Ylitystarve on yhteensä 7 526 000 euroa.
1 39 13, Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
Kaupunkirakennetta kehittävät hankkeet ja hankkeiden toteutukseen
liittyvät selvitys- ja suunnittelutehtävät sekä markkinointi toteutuivat
vain osittain. Merkittävimmin määrärahaa jäi käyttämättä Pisararadan
suunnittelutyön viivästyttyä. Vuoden 2017 aikana on myös varauduttava perusteltuihin kehittämishankkeisiin sekä selvitys- ja suunnittelutehtäviin mm. uuden strategiakauden alkaessa.
Ylitystarve on 1 000 000 euroa.
5 11, Kaupunkisuunnittelutoimi
Kaupunkisuunnittelutoimeen sisältyvän lähiöprojektin käyttötalouden
ylitysoikeusesitys muodostuu vuodelta 2016 käyttämättä jääneistä
määrärahoista, jotka käytetään vuonna 2017 lähiöprojektin toimintaan
ja vielä jatkuvien hankkeiden toteuttamiseen. Vuodelle 2017 siirtyneitä
hankkeita ovat mm. lähiöfestivaali, aluelähtöiset mallit syrjäytymisen
ehkäisyyn ja julkisten kaupunkitilojen kunnostaminen (mm. Malminkartanon huippu).
Ylitystarve on 87 000 euroa
5 21 05, Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen, Klkn käytettäväksi
Useita vuoden 2016 määrärahoilla avustettavaksi suunniteltuja hissihankkeita valmistuu vasta vuoden 2017 puolella. Näiden avustusten
yhteismäärä on 573 900 euroa, jota vastaava ylitysoikeus esitetään
vuoden 2017 käyttömäärärahoihin.
Ylitystarve on 574 000 euroa.
Investointiosa
Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 135,62 milj. euroa.
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8 01, Kiinteä omaisuus
8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi
Määrärahoja jää käyttämättä yhteensä 1 009 000 euroa. Tällä hetkellä
maanhankinnat ovat painottuneet kiinteistölautakunnan päätösvaltaan
kuuluviin alle 2 milj. euron kauppoihin.
Käyttämättä jäänyt 1 009 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi
talousarvion kohtaan 8 01 03, Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen ja kaavoituskorvaukset, Klkn käytettäväksi.
8 01 02, Esirakentaminen ja täyttötyöt jne., Khn käytettäväksi
Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen liitteessä 1 esitettyjen myöhentyneiden hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2017 aikana. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman, Länsisataman ja Kruunuvuorenrannan projektialueille. Merkittäviä ylitystarpeita on myös eri täydennysrakentamiskohteissa.
Ylitystarve on yhteensä 19 084 000 euroa.
8 01 03, Kiinteistöjen hankinta ja rakentamiskelpoiseksi saatt. jne,. Klkn käyt.
Maanhankintaan tarkoitettuja määrärahoja jää käyttämättä 2,95 milj.
euroa vuodelle 2017 siirtyneiden kauppojen vuoksi. Talousarviokohdalta 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi käyttämättä jäävä 1,01 milj. euroa esitetään siirrettäväksi tässä esityksessä
kiinteistölautakunnan käyttäväksi.
Ylitystarve on yhteensä 3 955 000 euroa.
8 02, Talonrakennus
8 02 01, Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi
Opetustoimen uudisrakennushankkeisiin varattuja määrärahaoja jää arvion mukaan käyttämättä 1 050 000 euroa, koska Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen, Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen suunnittelu on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.
Muista tilakeskuksen uudisrakennushankkeista jää määrärahaa käyttämättä 12 100 000 euroa, koska mm. Staran ja Liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan aloitus on siirtynyt vuodelle 2017.
Sosiaali- ja terveysviraston uudisrakennushankkeisiin osoitettuja määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä 600 000 euroa, Outamon oppiPostiosoite
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laskodin osasto Nelosen uudisrakennushankkeen aloitus on siirtynyt
myöhemmäksi.
Varhaiskasvatusviraston uudisrakennushankkeisiin varattuja määräahoja jää käyttämättä 850 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan jatkossa
lasten päiväkoti Alppikylän ja leikkipuisto Mäkitorpan takuuaikaisiin töihin sekä lasten päiväkoti Borgströminmäen ja lasten päiväkoti Neulasen myöhentyneeseen suunnitteluun.
Ylitystarve on yhteensä 14 600 000.
8 02 02, Tilakeskuksen korjaushankkeet, Klkn käytettäväksi
Opetustoimen korjaushankkeista jää määrärahaa käyttämättä
12 410 000 euroa. Vuonna 2016 käyttämättä jääviä investointimäärärahoja käytetään vuonna 2016 valmistuvien perusparannushankkeiden
seuraavien vuosien takuuaikaisiin velvoitteisiin. Pihkapuiston ala-asteen vesikaton peruskorjaus, Arabian peruskoulun vanhan osan julkisivun peruskorjaus ja Mustakiven ala-asteen julkisivun peruskorjaus siirtyvät alkamaan vasta vuonna 2017.
Muista tilakeskuksen korjaushankkeista arvioidaan jäävän käyttämättä
5 180 000 euroa. Määrärahaa tarvitaan vuonna 2017, koska Lapinlahden sairaalan säilyttävien toimenpiteiden ja Kokoelmakeskuksen muutostöiden suunnittelu on kestänyt arvioitua kauemmin ja toteutus on alkanut myöhässä.
Sosiaali- ja terveysviraston korjaushankkeista jää käyttämättä
2 100 000 euroa, koska Teinilän lastenkodin perusparannuksen ja laajennuksen, Kustaankartanon sprinklerlaitoksen rengasjohdon rakentamisen sekä Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen tiiliverhouksen uusimisen aloitus on viivästynyt.
Varhaiskasvatusviraston korjaushankkeista jää käyttämättä määrärahoja 990 000 euroa. Koska lasten päiväkoti Linnunlaulun vesikaton ja julkisivun sekä lasten päiväkoti Virkkulan ylätalon ja alatalon peruskorjausten aloitukset ovat myöhentyneet.
Ylitystarve on yhteensä 20 680 000 euroa.
8 02 04, Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
Kaupungintalokorttelien kehittämiseen tarkoitettua investointimäärärahaa jää käyttämättä 980 000 euroa. Sarvikuonokorttelissa sijaitsevan
Sofiankatu 4 perusparannus, kaupungintalokorttelien pihojen kunnostus, Bockin pihasiiven ja Burtzin talon liiketilojen muutostyöt sekä torikortteleiden pienet muutostyöt ovat myöhentyneet.
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Ylitystarve on yhteensä 980 000 euroa.
8 02 05, Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käytettäväksi
Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 2 073 000 euroa. Haagan pelastusaseman peruskorjaus väistötiloihin liittyvien töiden loppulaskutusta
ajoittuu vuodelle 2017. Malmin rajavartiolaitoksen kiinteistön muuttaminen pelastusasemaksi on siirtynyt vuodelle 2017.
Ylitystarve on yhteensä 2 073 000 euroa
8 03, Kadut, liikenneväylät ja radat
8 03 08, Uudisrakentaminen, Ytlkn käytettäväksi
Määrärahoja jää käyttämättä Joukkoliikenteen kehittämisen osalta, koska Reijolankadun raitiotielinjan toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017.
Myös runkolinja 500 edellyttämien katumuutosten rakentaminen on siirtynyt vuoteen 2017.
Ylitystarve on 1 900 000 euroa.
8 03 09, Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, Ytlkn käytettäväksi
Määrärahoja jää käyttämättä Katujen peruskorjauksen, Siltojen peruskorjauksen, Liikennejärjestelyjen, sekä Jalankulun ja pyöräilyn väylien
alakohdilta. Iso Roobertin kadun peruskorjaus siirtyi vuoteen 2017. Osa
siltojen urakoista jatkuu vuoden 2017 puolelle. Palokaivonaukion liikennejärjestelyhanke siirtyi vuoteen 2017. Mechelininkadun pyörätiehanke
siirtyi käynnistettäväksi vuoden 2017 keväällä katusuunnitelmavalituksen vuoksi.
Ylitystarve on 14 820 000 euroa.
8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi
Liikenneviraston ja kaupungin laatiman Kehä I:n parantamista koskevan aiesopimuksen (Khs 2.12.2013 § 1294) mukaisista yhteishankkeista on laadittu toteutussopimus, joiden mukaan Kehä I:n välillä Espoon
raja – Vihdintie sekä Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän
urakka valmistuvat vuonna 2017. Tuusulanväylä ja Yhdyskunnantien
vaihtopysäkkien ja Porvoonväylän meluesteen toteutus Jakomäen kohdalla jatkuvat vuonna 2017. Tiehankkeiden suunnittelussa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman teko Koivusaaren kohdalla jatkuu vuonna 2017.
Ylitystarve on 2 412 000 euroa.
8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi
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Määrärahaa jäi käyttämättä, koska Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialueen parantamisen toteuttaminen on siirtynyt vuoteen 2017.
Ylitystarve on 1 370 000 euroa.
8 03 30, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 22,78 milj. euroa projektialueilla
olevien hankkeiden myöhentymisen vuoksi.
Kamppi-Töölönlahti -alueella määrärahaa jää käyttämättä 1,26 milj. euroa. Jätkäsaaren katurakentaminen on viivästynyt kiinteistörakentamisen viivästymisen vuoksi ja määrärahaa jää käyttämättä 1,40 milj. euroa. Kalasataman alueen katujen rakentaminen on viivästynyt aikataulujen siirtymisen vuoksi. Kalasataman projektialueeseen kuuluva Sörnäisten liikennetunnelin katusuunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Määrärahaa jää käyttämättä 8,09 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan katujen
rakentamisurakka jatkuu vuonna 2017. Kruunuvuorenrannan raitiosillan
suunnittelutoimeksiannot jatkuvat vuonna 2017. Määrärahaa jää käyttämättä 0,51 milj. euroa. Pasilan projektialueeseen kuuluvalla Ilmalan
alueella kaupungin ja yksityisen toimijan välisen sopimuksen mukainen
katurakentaminen jatkuu kiinteistörakentamisen edellyttämässä aikataulussa vuonna 2017. Kaupunki ja yksityisen toimijan välisen KeskiPasilan keskuksen julkisten osien KVR-urakkasopimuksen mukainen
urakka on käynnissä. Osa määrärahasta jää käyttämättä aikataulujen
siirtymisen vuoksi. Pohjois-Pasilan alueen kaavamuutos on vireillä ja
hankkeen katusuunnittelu siirtyy vuoteen 2017. Pasilan konepaja- alueen katurakentaminen on viivästynyt aikataulujen siirtymisen vuoksi.
Määrärahaa jää käyttämättä 6,71 milj. euroa. Kuninkaantammen osalta
määrärahaa jää osin käyttämättä 0,56 milj. euroa aikataulujen siirtymisen vuoksi.
Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen – kohdalla olevaa
määrärahaa jää käyttämättä 4,25 milj. euroa, joka tarvitaan täydentämään vuonna 2017 projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen
edellyttämää katurakentamista.
Ylitystarve on yhteensä 22 780 000 euroa.
8 05, Väestönsuojat
8 05 08,Väestönsuojat, Pelkn käytettäväksi
Määrärahaa jää käyttämättä 691 000 euroa, koska mm. Niemenmäen
väestönsuojan viemäri- ja lattiakorjaus on viivästynyt.
Ylitystarve on 691 000 euroa.
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8 06, Puistorakentaminen
8 06 08, Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus
Leikkipuisto Brahen rakentamisen käynnistäminen on siirtynyt vuoden
2017 puolelle.
Ylitystarve on 670 000 euroa.
8 06 30, Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi
Kamppi-Töölönlahti alueella varaudutaan väliaikaisen puiston takuuajan korjauksiin ja Makasiinipuiston suunnitteluun. Pasilan projektialueella Konepajanpuiston rakentamisen käynnistyminen siirtyi vuoden
2017 puolelle.
Ylitystarve on 1 670 000 euroa.
8 07, Liikuntarakentaminen
8 07 08, Liikuntapaikkojen suunn., rakent. ja perusparann., Lilkn käytettäväksi
Suurimmat siirtyvät investointihankkeet ovat liikuntapaikkojen suunnitteluun, Uimastadionin peruskorjaukseen, Vuosaaren liikuntapuiston uudisrakentamiseen, Tehtaanpuiston tekonurmikentän uudisrakentamiseen, Jätkäsaaren liikuntapuiston rakennussuunnitteluun, Talin liikuntapuiston tekonurmikentän perusparantamiseen, venesatamatukikohdan
väistötilan rakentamiseen ja raskasbetoniponttonien hankintaan liittyvät
hankkeet.
Ylitystarve on 2 798 000 euroa.
8 08, Korkeasaaren eläintarha
8 08 08, Korkeasaaren rakenn. ja tarhojen suunn., rakent. ja perusp., Ytlkn käyt.
Investointihankkeista jää merkittävimmin määrärahaa käyttämättä mm.
Ilvestarhan peruskorjauksen, rehukeittiön peruskorjauksen ja Suomalaisen metsä –hankkeen siirtymisestä.
Ylitystarve on 1 170 000 euroa.
8 09 Irtaimen omaisuuden perushankinta
Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat suurin syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kaupunginkanslian koordinoimiin keskitettyihin kaupunkitasoisiin tietotekniikan hankintoihin yhteensä 4,20 milj. euroa. Myöhentyneitä hankkeita ovat mm. johtamisjärjesPostiosoite
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telmän aiheuttamat ICT-muutokset mm. Ahjoon, palvelurekisteriin ja
avustusjärjestelmään. Lisäksi HR-hanke on siirtynyt vuodelle 2017.
Muita suurimpia ylitystarpeita ovat mm. pelastustoimen auto- ja kalustohankintoihin tarvittava 3,38 milj. euroa, opetusviraston tietoteknisiin
hankintoihin mm. digitalisaatio-hankkeeseen tarvittava 1,70 milj. euroa
sekä sosiaali- ja terveysviraston tietoteknisiin sekä kalusteiden ym.
hankintoihin tarvittava 1,61 milj. euroa. Muiden virastojen käyttämättä
jääneisiin määrärahoihin perustuva ylitystarve on yhteensä 3,12 milj.
euroa.
Ylitystarve on yhteensä 14 007 000 euroa.
8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi
Määrärahaa jää käyttämättä mm. yhtiömuotoisen maaomaisuuden hankinnan ja suunniteltujen osakkeiden hankinnan siirtyessä myöhemmäksi.
Ylitystarve on 2 180 000 euroa.
8 29, Muu pääomatalous
8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna
2017. Rakennusvirastolla on 16 vuodelle 2017 siirtynyttä hanketta, joiden määrärahatarve on yhteensä 4,09 milj. euroa. Kulttuurikeskuksen
määrärahatarve on 1,1 milj. euroa ja opetusviraston 0,75 milj. euroa
vuonna 2017 jatkuviin hankkeisiin. Muiden virastojen ylitystarve on yhteensä 1,9 milj. euroa.
Ylitystarve yhteensä on 7 027 000 euroa.
8 29 04, Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
Määrärahaa jäi käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi ennakoitua vähemmän. Vuonna 2017 on syytä varautua kehittämishankkeisiin mm. uuden strategiakauden vuoksi.
Ylitystarve on 753 000 euroa.
Tuloslaskelmaosa
7 03 06, Kamppi-Töölönlahtirahasto
Investointien ylitysesityksiin sisältyy Kamppi-Töölönlahti –alueen hankkeita, jotka rahoitetaan Kamppi-Töölönlahtirahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 06 Kamppi-Töölönlahtirahasto näkyy
rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus. RahastosPostiosoite
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ta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.
Kamppi-Töölönlahti –alueen ylitysesitykset investointiosassa:
 8 01 02 08 Töölönlahden esirakentaminen 540 000 euroa
 8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti - alueen kadut 1 260 000 euroa
 8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot 1 620 000 euroa
Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 420 000 euroa.
7 03 09, Lähiörahasto
Investointien ylitysesityksiin sisältyy 7,03 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.
Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.
Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 7 027 000 euroa.
Rahoitusosa
Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 7,06 milj. euroa.
9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
Muusta antolainauksesta jää lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 7,06 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty
talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisen vuoksi vuoden
2017 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet.
9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille
Seuraavien sopimuskoulujen peruskorjauslainoista nostamattomat lainaerät siirtyvät vuoteen 2017. Lisäksi varaudutaan vireillä olevien hankkeiden lainatarpeisiin nostettaviksi vuonna 2017:
 Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle myönnetystä (Khs 6.8.2012,
§ 817) 399 200 euron suuruisesta lainasta 112 000 euroa,
 Lauttasaaren yksityiskoulun liikuntahallihankkeelle myönnetystä
(Khs 6.5.2013, § 551) lainasta 2 700 000 euroa,
 Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry:lle myönnetystä
(Khs 6.5.2013, § 551) 3,1 milj. euron suuruisesta lainasta 3 022 000
euroa
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 Vuonna 2015 tehtyyn sopimuskoulujen tarveselvitykseen perustuva
arvioitu käyttötarve, 1 223 000 euroa
Ylitystarve on yhteensä 7 057 000 euroa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista vuoden 2017 talousarvioon
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1
V 15.2.2017, Kaarelan Kuninkaantammenkallion asemakaavan muuttaminen (nro 12313)
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 33. kaupunginosan (Kaarela,
Kuninkaantammi) korttelin 33315 tontin 3 sekä katu- ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muutetun piirustuksen numero 12313 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemakaavan muutoksen myötä muodostuu
uusi kortteli 33405.
Tiivistelmä
Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen Vantaan kaupunkiin. Alue rajautuu idässä toimitilatonttiin, jolla
sijaitsee suuri painotalon punatiilirakennus ja laaja pysäköintialue, pohjoisessa Vantaan kaupungin teollisuusrakennusten tontteihin, lounaassa metsäalueeseen ja kaakossa Katsastustien (Kuninkaantammenrinne) katualueeseen. Suunnittelualue on rakentamaton. Asuntorakentamiseen varattu alue sijoittuu kallioselänteelle. Alueella on myös metsämaata sekä osa historiallista Kuninkaantammentietä, joka on ulkoilutienä virkistysalueella.
Pääosa nykyisestä teollisuustontista ja osa virkistysalueesta muutetaan
kerrostalotonteiksi ja kaduksi, muu osa säilyy virkistysalueena. Tavoitteena on alueen suunnittelu ja toteuttaminen kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena, ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtääviä teemoja painottaen. Kortteleiden suunnittelussa otetaan huomioon
läheisen Hämeenlinnanväylän liikenteestä sekä viereisen painotalon
toiminnasta aiheutuva melu. Ulkoilureittien jatkuvuudesta huolehditaan.
Alue tulee muodostamaan Kuninkaantammen aluejulkisivun Hämeenlinnanväylälle.
Muutosalueen pinta-ala on noin 9,7 ha. Uutta asuntokerrosalaa syntyy
36 750 k-m² (korttelitehokkuus e = 1,15), mikä vastaa noin 900 uutta
asukasta. Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olon jälkeen
kerrosala on kasvanut 250 k-m².
Esittelijän perustelut
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Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja sen pohjoisosassa kulkee 110
kV voimalinja. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueen vieritse on osoitettu pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli.
Alueella on voimassa Kuninkaantammen osayleiskaava vuodelta 2008,
jossa suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta ja lähivirkistysaluetta. Asuntoalueelle on merkitty ohjeellinen maanalainen tila, joka
on varattu pysäköinnille, sekä alueen poikki kulkeva ulkoilureitti. Virkistysalueelle on merkitty 110 kV voimalinja ja kulttuurihistoriallisesti arvokas maantie jonka linjaus tulee säilyttää. Nyt laadittu asemakaavan
muutos on osayleiskaavan mukainen.
Pääosalla alueesta on voimassa asemakaava numero 9360 vuodelta
1989. Sen mukaan alueella on teollisuusrakennusten korttelialuetta sekä lähivirkistysaluetta, jolla kulkeva Kuninkaantammentie on merkitty
suojeltavaksi alueeksi, ja jonka kautta on merkitty varaus sähkölinjalle.
Alueen kaakkoiskulmassa on voimassa asemakaava numero 12150
vuodelta 2014, jonka mukaan alue on katualuetta.
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman
arvonlisäveroa katurakentamisesta 650 000 euroa sekä puisto- ja virkistysalueiden rakentamisesta 250 000 euroa. Alue on rakennettavuudeltaan hyvä ja kytkettävissä alueella olevaan infraan.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta ja sitä on tehty
kumppanuuskaavoituksena maanomistajien kanssa yhteistyössä.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. 16.2.2015. Ehdotuksesta on tehty kolme muistutusta.
Muistutukset
Muistutuksissa toivottiin alueen rakentamisen sijoittumista niin, että nykyinen kallioinen alue jäisi uusienkin asukkaiden iloksi ja olemassa oleva polkuyhteys Keskuspuiston ja Kaivokselan välillä säilyisi.
YIT Rakennus, Sponda Kiinteistöt ja Nordic Morning esittivät muistutuksessaan useita muutoksia ja kommentteja kaavaehdotukseen. YIT Rakennus esitti lisäksi omana muistutuksenaan, että rakennusten energiatehokkuutta koskevaa kaavamääräystä tulisi muuttaa.
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Lausunnot
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, kiinteistölautakunta, kaupunginmuseo, yleisten töiden lautakunta, Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto.
Lausunnoissa esitettiin Maria Wiikin puiston kaavamerkinnän muuttamista puistosta lähivirkistysalueeksi. Lisäksi kaavaselostuksen vesihuoltoliitettä ja kustannusarviota esitettiin tarkennettavaksi.
Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden
referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
YIT Rakennuksen ym. muistutuksen johdosta kaavaehdotusta on muutettu vähäisessä määrin kerrosalojen, kerroslukujen, rakennusalojen ja
korttelirajauksen osalta, ja kaavamääräyksiä on tarkistettu. Rakentamisen energiatehokkuutta koskevaa kaavamääräystä on muutettu. Asukkaiden autopaikkojen rakentamista koskevia kaavamääräyksiä on muutettu. Muutokset eivät oleellisesti vaikuta kaavaratkaisun sisältöön.
Virkistysyhteys Keskuspuiston ja Kaivokselan välillä sijaitsee kaavaalueen ulkopuolella. Reitti suunnitellaan kyseisen alueen kaavamuutoksen yhteydessä myöhemmin.
Lausunnot on otettu huomioon siten, että Maria Wiikin puisto on merkitty lähivirkistysalueeksi ja kaavaselostusta on täydennetty.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset on listattu yksityiskohtaisesti selostuksessa (liite 3, sivut 13 - 15).
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen
asettaa uudelleen nähtäville.
Kaava-alueen osaan liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu
25.1.2017.
Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

3
4
5
6

Asemakaavan muutoksen nro 12313 kartta, päivätty 9.12.2014, muutettu 12.1.2016
Asemakaavan muutoksen nro 12313 selostus, päivätty 9.12.2014, muutettu 12.1.2016, päivitetty Kslk:n 12.1.2016 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 9.12.2015 liitteineen, täydennetty 12.1.2016
Osa päätöshistoriaa
GoK _maankäyttösopimus.pdf
Spoki Oy_maankäyttösopimus.pdf

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Havainnekuva, 12.1.2016

2

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

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

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto
Vantaan kaupunki
Tiedoksi
Kaupunginmuseo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistölautakunta
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
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Ympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.01.2016 § 3
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu 682493 ja 683493

Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 9.12.2014 päivätyn ja 12.1.2016 muutetun 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 33315 tonttia 3 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta (muodostuu uusi kortteli 33405) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12313 hyväksymistä ja etteivät tehdyt
muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja
kaavaselostuksesta
 ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
Lisäksi lautakunta päätti
 antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.
27.10.2015 Poistettiin
20.10.2015 Pöydälle
09.12.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113
ulla.jaakonaho(a)hel.fi
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479
anu.lamsa(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi
Suvi Tyynilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37264
suvi.tyynila(a)hel.fi
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Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193
topi.vuorio(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 160
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kiinteistökartta 127/682 493 ja 127/683 493, Katsastustie

Lausunto
Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin
kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin
33315 tonttia 3 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12313 seuraavan lausunnon:
Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa
(Nordic Morning Oyj ja Sponda Oyj).
Asemakaavan muutosehdotuksessa teollisuustontti 33315/3 sekä tilasta 91-402-4-19 muodostunut lähivirkistysalue (LV) muutetaan asuntokortteleiksi (AK) ja puistoksi (VP). Muutosalueelle on johdettu myös uusi tonttikatu.
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä maanomistajien
ja kaupungin välillä. Tarvittavat aluejärjestelyt tullaan tekemään kaavan
saatua lainvoiman.
Asemakaavan muutos korottaa yksityisten maanomistajien omistamien
alueiden arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (269
§) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä
maanomistajien kanssa.
Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin maanomistajien
kanssa on tehty sopimukset.
Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.
Esittelijä
vs. osastopäällikkö
Esko Patrikainen
Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 62
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Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaalle. Nykyistä teollisuustonttia ja viheraluetta muutetaan asuntokortteleiksi, viheralueiksi ja alueelle johdetaan
uusi katu nimeltään Maisemamaalauksenkatu.
Maria Wiikin puisto säilyy metsäisenä ja kallioisena viheralueena, johon
asemakaavaehdotuksessa on osoitettu uusia käytäviä. Puiston pohjoisosassa kulkeva vanha historiallinen, tiekunnan ylläpitämä Kuninkaantammentie on osoitettu muinaismuistolailla suojelluksi ulkoilutieksi. Oikea merkintä viheralueelle, jota ei ole tarkoitus muuttaa rakennetuksi
puistoksi, on lähivirkistysalue (VL).
Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia katurakentamisesta 650 000 euroa sekä viheralueiden rakentamisesta 250
000 euroa.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12313
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 62
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksesta.
27.01.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
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ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 17
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Kaarelan (33. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12313:
Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

04.11.2014 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224
markku.holopainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.1.2015
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Kaarelan (33. KO), Kuninkaantammen, Kuninkaantammenkallion korttelin 33315 tontti 3 ja lähivirkistys- ja katualueen (muodostavat uudet
korttelit 33405 ja 33406) asemakaavan muutosehdotuksesta nro
12313. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen
näkökulmasta.
Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reunustava virkistysalue, jonka poikki kulkee osa Kuninkaantammentietä
ulkoilutienä. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden ekotehokkaan
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kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaalle. Alueelle
suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa.
Kaupunginmuseo on lausunut aiemmin kyseisen alueen asemakaavan
muutosluonnoksesta. Asemakaavaehdotuksessa kulttuuriympäristön
suojeluun liittyvät aluerajaukset ja määräykset eivät ole muuttuneet, joten ne ovat riittävät.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja puoltaa sen hyväksymistä.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 17.11.2014
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL-liikelaitokselta lausuntoa
Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutoksesta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualue sijaitsee Kuninkaantammessa Vantaan kaupunginrajalla, Editan painotalon länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu osa teollisuusaluetta sekä sitä reunustavaa virkistysaluetta. Kalliorinteelle Kuninkaantammen uuden asuinalueen länsiosaan on suunnitteilla asuntokorttelit noin 800 asukkaalle
sekä lähivirkistysaluetta.
Kuninkaantammen alueella palvelee tulevaisuudessa mm. runkolinja
560 uutta joukkoliikennetunnelia pitkin Kuninkaantammenkierrontietä
Hakuninmaantielle. Myöhemmin ko. linja muutetaan mahdollisesti pikaraitiotielinjaksi.
HKL-liikelaitoksen kantana on, että Kuninkaantammenalueen kaavoituksessa huomioidaan mahdollinen pikaraitiotien rakentaminen tulevaisuudessa. Suunnittelussa tulee huomioida riittävän katutilan varaaminen pikaraitiotien mahdolliselle toteuttamiselle. Kaavoituksessa huomioitava myös pikaraitiovaunun liikennöinnistä johtuva melu- ja tärinähaitat joukkoliikennekadun viereisiin kiinteistöihin.
Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos Toimitusjohtaja 24.10.2014
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Kuninkaantammen osayleiskaava-aluetta on kaavoitustyön edetessä
profiloitu erityisen ekologiseksi alueeksi. Tämä onkin hyvä ja edistettävä asia kaavoituksessa. Kaavoitus kokonaisuutena on nähtävä tehokkaan, mutta joustavan maankäytön ja rakentamisen mahdollistajana.
Asemakaavamääräyksissä on otettava kantaa rakennusten rakenteisiin
ja rakennustapaan sekä maankäyttöön. Näin asemakaava-alueelle on
saavutettavissa haluttu joustava, omaleimainen arkkitehtoninen ilme
sekä alueelliset erityspiirteet kaupallisine toimintoineen ja väestön aktiviteetteineen.
Kuninkaantammenkallion asemakaavaluonnoksen kaavamääräyksissä
velvoitetaan noudattamaan passiivirakentamisen periaatteita, sekä
hyödyntämään uusiutuvaa energiaa. Rakennusten energiatehokkuuden
ohjaaminen asemakaavamääräyksillä on monitahoinen asia: toisaalta
asemakaavamääräyksillä tavoitellaan omaleimaisuutta ja hyvää rakennettua ympäristöä, toisaalta asemakaava on hyvin vahva juridinen asiakirja, joka lukitsee alueen toteutuksen.
Asemakaavamääräykset liian tarkasti kirjoitettuina ovat hyvin jäykkä
ohjausmenettely, joka voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä aiheettomia lisäkustannuksia hankkeeseen ryhtyvälle ja rakennuskannan loppukäyttäjälle. Pahimmillaan nämä lisäkustannukset viivästyttävät hankkeiden aloittamista ja estävät HITAS- ja ARA-rahoitteisen rakennustuotannon, eli kohtuuhintaiseen asumisen mahdollistavan rakennustuotannon. Vapaarahoitteiseen rakennustuotantoon vaatimuksilla ei ole aivan
yhtä suurta merkitystä kuin tuettuun rakennustuotantoon, mutta vaikutukset näkyvät myös vapaarahoitteisen rakennustuotannon aloituksissa, erityisesti laskusuhdanteen aikana.
Asemakaavamääräykset ovat niin rakennushankkeisiin ryhtyviä kuin
asemakaava-alueen toteuttamiseen osallistuvia viranomaisia velvoittavia. Niistä poikkeaminen vaatii monimutkaisen hallinnollisen prosessin
läpikäynnin – pahimmillaan täyden asemakaavamuutosprosessin. Joskus kaavamääräyksiin on haettava poikkeamaa, jotta rakennuspaikat
herättävät mielenkiinnon hankkeisiin ryhtyville ja tuotannolle löytyy
myös kysyntää asuntomarkkinoilla.
Rakentamista ohjaava lainsäädäntö ja siihen liittyvä säädösympäristön
kehittyy EU-direktiivien velvoittamana jatkuvasti ja nopeasti kohti hyvin
energiatehokasta rakennettua ympäristöä. Tämän kehityksen toteutumista valvoo ja ohjaa Helsingissä Rakennusvalvontavirasto. Kuninkaantammenkallion asemakaava-alueen rakennushankkeiden rakenPostiosoite
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nusluvissa tulee olemaan merkittäviä vaatimuksia rakennusten uusiutuvan energian käytölle, joka ohjaa rakennusten energiatehokkuutta lähelle passiivitasoa.
Rakentamisen energiatehokkuutta on mahdollista ohjata myös maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten yhteydessä, mikäli alueen tavoitteissa ja profiloinnissa on aitoa aihetta esittää korkeampia vaatimuksia kuin mitä ajankohdan lainsäädäntö edellyttää. Tämä onkin
joustavin tapa toteuttaa kaupungin strategiaa ja tahtotilaa sekä vaalia
kaupunkikonsernin kokonaisetua. Maankäyttösopimusten vaatimuksia
on mahdollista muuttaa kulloinkin vallitsevan taloudellisen tilanteen ja
kehittyvän säädösmaailman mukaisiksi.
Kuninkaantammen alueen aiemmissa asemakaavoissa määrätään
noudattamaan matalaenergiarakentamisen periaatetta. Tämä määräys
on osittain vanhentunut vaikka asemakaava-alueille ei ole vielä haettu
ensimmäistäkään rakennuslupaa. Rakentamisen säädökset ovat kehittyneet nopeasti asemakaavan käsittelyn ajankohdasta – tuon ajan matalaenergiarakentaminen vastaa tämän päivän hyvää rakentamista.
Helsingin Energia esittää, että Kuninkaantammenkallion asemakaavaluonnoksen kaavamääräyksiä muokataan joustavammiksi, niin rakentamisen energiatehokkuusperiaatteiden kuvaamisessa kuin myös uusiutuvan energian soveltamisessa, esimerkiksi siirtämällä maininnat kaavaselostukseen.
Helsingin Energia toivoo, että Kuninkaantammenkallion jatkosuunnittelussa luodaan yhteistyössä edellytykset toteuttaa alueellinen yhdistetty
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jonka avulla aleen käyttämän uusiutuvan energian määrä on mahdollista lisätä huomattavasti.
Lisätiedot
Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936
jouni.kivirinne(a)helen.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 24.10.2014
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Tonttiosasto toteaa, että asemakaavan muutosalue on yksityisomistuksessa.
Kaavamuutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset maankäyttösopimusneuvottelut tulee käydä maanomistajien kanssa.
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Lisäksi tonttiosasto esittää, että seuraavat kaavamääräykset tulisi joko
muokata tai poistaa:
”Kiinnostava kaupunkiympäristö”

Tonttiosaston kommentti:
Määräys kiinnostavasta katutason ympäristöstä on luonteeltaan kaavaselostukseen, alueelliseen ympäristösuunnitelmaan tai rakennustapaohjeisiin kuuluva yksittäistä subjektiivistä käsitettä ja mielipidettä
edustava, jonka tulkitseminen on hyvin vaikeaa ja yksittäisen rakennuslupahankkeen kautta objektiivisesti arvioituna mahdotonta. Tällainen
määräys ei ole asemakaavamääräyksenä soveltuva ja se tulisi poistaa
asemakaavasta. Määräyksen henki ja luonne on siirrettävissä esimerkiksi kaavaselostukseen, alueelliseen ympäristösuunnitelmaan, rakennustapaohjeisiin tai vastaavaan.
”Passiivi”

Tonttiosaston kommentti:
Kaupunkisuunnittelun kannalta on hyvää ja tarkoituksenmukaista tavoitella energiatehokkuutta kaikessa toiminnassa. Kaavamääräyksenä
aseteltuna vastaava tavoitetta ei tule sitoa käsitteeseen, jota passiivirakentaminen sanana edustaa. Vaatimus ja käsitteistö energiatehokkuuden osalta tulee toden-näköisesti kaavaprosessin aikana vanhenemaan, jonka vuoksi käsite ”passiivienergiarakentaminen” tulee poistaa
kaavamääräyksenä. Uusiutuvan energiaan tarkoitetut laitteet tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria on määräyksenä soveltuva. (Tämä määräys välillisesti ajaa myös hyvin tehokkaaseen energiatehokkuuteen myös esim. eristämisen kautta eli passiivivaatimus ja sen
tavoite tulee kyllä lunastettua tätä kautta myös, suurella todennäköisyydellä.)
Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182
pekka.t.saarinen(a)hel.fi
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Rakennusvirasto 23.10.2014
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston lausuntoa Kaarelan Kuninkaantammenkallion (33.ko) asemakaavan muutoksesta
24.10.2014 mennessä.
Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reunustava virkistysalue. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden ekotehokkaan kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaalle. Alueelle suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa. Asuntorakentamiseen varattu alue sijoittuu kallioselänteelle.
Maria Wiikin puisto on yksi Kuninkaantammea ympäröivistä eriluonteisista puistoista. Siihen kuuluu tasoon +48 nouseva kallionharja, laakeaa avokalliota, metsää ja historiallinen Kuninkaantammentien maantie
hiekkapintaisena ulkoilutienä puistossa, jonka nykyinen asu suojellaan
kaavassa muinaismuistolain perusteella. Kaavamääräyksessä todetaan, että tie tulee pitää nykyisessä asussaan (pinnoite, linjaus, leveys,
rakenteet ja maisema). Sen nykyasun ylläpito ilman erillistä lupaa on
sallittu. Puiston korkeimmalle kohdalle on tarkoitus rakentaa näkötorni.
Kaava-alueelle johdetaan Kuninkaantammenrinteeltä uusi päättyvä
tonttikatu, Maisemamaalauksenkatu. Maisemamaalauksenkadulle osoitetaan vieras- ja asiointipysäköintiä sekä puurivi.
Kuninkaantammen alueella on osayleiskaavavaiheessa suunniteltu yksityiskohtaisesti hulevesijärjestelyjä.
Lausunto
Rakennusvirasto toivoo, että katualueen mitoituksessa huomioitaisiin
aurauslumen vaatima tila. Kadun ja ulkoilureittien pituuskaltevuuksien
tulee pyrkiä täyttämään esteettömyysnormit. Korttelien pysäköintipaikat
tulee osoittaa tonteille. Luontevampi merkintä viheralueelle, jota ei ole
tarkoitus rakentaa, on lähivirkistysalue (VL).
Rakennusvirasto on mielellään mukana alueen jatkosuunnittelussa.
2.6.2014 Lausunto annettu
Lisätiedot
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Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.10.2014
HEL 2014-004695 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 29.9.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Kaarelan (33. KO), Kuninkaantammen, Kuninkaantammenkallion korttelin 33315 tontti 3 ja lähivirkistys- ja katualueen asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön
vaalimisen näkökulmasta.
Alue sijaitsee Kuninkaantammessa Hämeenlinnanväylän itäpuolella rajautuen pohjoisessa Vantaan kaupunkiin. Suunnittelualueeseen kuuluu
nykyisen toimitilatontin länsiosa sekä sitä lännessä ja pohjoisessa reunustava virkistysalue. Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden ekotehokkaan kerrostalokorttelin rakentamisen noin 900 uudelle asukkaalle. Alueelle suunnitellaan myös uusi katu sekä puistoa.
Asemakaavan muutosluonnosalueen pohjoisosassa sijaitsee länsilounais-itäkoillis –suuntainen osuus historiallisesti arvokkaasta Kuninkaantammentiestä. Vanha hiekkapintainen tie on osa Vantaanjoen eteläpuolella Kaarelasta Haltialaan kulkevasta tielinjasta. Tie näkyy mm. Helsingin pitäjän kartassa vuonna 1749. Tie on merkitty VP-alueella ulkoilutieksi (~ut~/sm-1), jonka nykyinen asu on suojeltu muinaismuistolain
perusteella. Tien asemakaavamerkintä ja määräys ovat riittävät: Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu historiallinen tie
(Muinaismuistolaki 295/1963). Tie tulee pitää nykyisessä asussaan
(pinnoite, linjaus, leveys, rakenteet ja maisema). Sen nykyasun ylläpito
ilman erillistä lupaa on sallittu. Aluetta koskevista toimenpiteistä on
neuvoteltava kaupunginmuseon kanssa.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen ja puoltaa sen hyväksymistä.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi
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2
V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399)
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari,
Meri-Rastila) korttelin 54207 tontin 9, korttelin 54209 tontin 1 sekä lähivirkistys- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 14.06.2016 päivätyn piirustuksen numero 12399 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Tiivistelmä
Alue sijaitsee Ramsinrannassa Lohiniemenrannan alueella Vuosaaressa.
Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle
sekä toimintaa tukevan majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuintontille.
Alueelle rakennetaan 1 100 k-m² majoitusrakennus ja 500 k-m² koulutustilaa. Lisäksi mahdollistetaan yhdyskäytävän rakentaminen olemassa olevan edustustilan ja viereisen koulutustilan välille 50 k-m². Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on 13 352 m².
Tavoitteena on parantaa hakijan edustaman suuren alueellisen työnantajan toimintaedellytyksiä tarjota koulutusta kansainvälisille asiakkailleen. Korkean teknologian tuotteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti
koulutusta, joten koulutustoiminnan laajentaminen on tarpeen yrityksen
kasvaessa. Asemakaavan muutos mahdollistaa koulutus- ja majoitustilojen rakentamisen viereisen edustustilan yhteyteen toimivan koulutuskeskuksen aikaansaamiseksi ympäristön virkistys- ja kulttuurihistoriallisia arvoja vaarantamatta.
Esittelijän perustelut
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.11.2016 (424 §) palauttaa
kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan
kaava-alueen pohjoiselle tontille. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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päätti 7.12.2016 (18 §) käyttää kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan ja ottaa kaavan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jossa on viheryhteystarve. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee lähellä
tiivistettävää aluetta.
Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pientalovaltaista- ja virkistysaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta
siten, että alueelle sijoitetaan koulutus- ja majoitustoimintaa. Helsingin
uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on asuntovaltaista aluetta A4. Aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuus on pääasiassa alle 0,4. Alueen pinta-alasta keskimäärin 70
% tai enemmän on korttelimaata.
Alueen länsiosassa on voimassa asemakaava numero 10670 vuodelta
2000. Kaavan mukaan suunnittelualueen pohjoisosa on rivitalojen ja
muiden kytkettyjen asuintalojen korttelialuetta (AR), jonka pinta-ala on
2 862 m² ja tehokkuuslukema e = 0,4. Suunnittelualueen eteläosa on
lähivirkistysaluetta (VL). Asemakaavasta on tehty poikkeamispäätös,
jossa AR-korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialueeksi. Tontille on viitesuunnitelmassa sijoitettu 6 pientaloa, yhteensä 1 100 k-m².
Alueen itäosassa on voimassa asemakaava numero 11572 vuodelta
2007. Kaavan mukaan suunnittelualueen länsiosa on A1-korttelialuetta
palvelevien rakennusten korttelialuetta (AH-1), jonka pinta-ala on 1508
m² ja tehokkuuslukema e = 0,23. Itäosa on lähivirkistysaluetta (VL), joka rajoittuu vesialueeseen (W).
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: Linja-auton kääntömahdollisuuden rakentamisesta, pysäköintialueelle tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla
aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 30 000
euroa.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 (164 §) varata Planmeca Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) yhteensä noin 4 500
m²:n suuruisen määräalan koulutuskeskuksen suunnittelua varten
31.12.2016 saakka muun muassa seuraavin ehdoin:
 Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat varattavan alueen rakentamiseksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöPostiosoite
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viraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen tontin lopullista
luovutussopimusta selvitys hankkeen toteutuksesta.
 Suunnittelussa on otettava huomioon rannan erityiset luontoarvot ja
säilytettävä rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitti.
 Kaavaa valmisteltaessa tulee varmistaa se, että asukkailla on vapaa pääsy rantaan.
Kaupunginhallitus päätti 23.1.2017 (67 §) muuttaa varausaluetta siten,
että se vastaa tätä kaavamuutosta. Samalla kaupunginhallitus jatkoi
varausaikaa 31.12.2017 saakka. Varauksen ehdot ovat samat kuin aiemmassa päätöksessä (yllä).
Kaavoitustyö on käynnistetty Planmeca Oy:n aloitteesta. Lähivirkistysalueen omistaa Helsingin kaupunki, asuintontti on hakijan omistuksessa
ja A1-korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue hakijan hallinnassa.
Asemakaavan muutosta valmisteltiin vuoden 2015 aikana siten, että
koulutustila olisi sijoittunut edustustilan länsipuolelle. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 15.12.2015 (410 §) asemakaavan muutoksen
uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaava huomioi paremmin kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen ehdot. Nyt laadittu kaavaratkaisu
on ko. ehtojen mukainen.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 12.8. 12.9.2016. Ehdotuksesta on tehty neljä muistutusta.
Muistutukset
Muistutukset kohdistuivat erityisesti koulutuskeskuksen sijaintiin vesilinnustoltaan rikkaan natura-alueen ja lepakkokohteen tuntumassa. Lisäksi huolta aiheutti kasvava huolto- ja asiakasliikenne. Rantarakentamisen välttämistä arvosteltiin huonosti toteutettuna kaupungin periaatteena, sillä alueen yleistä rantaa on pirstottu jo valmiiksi useilla hankkeilla.
Rakentavina ehdotuksina kehotettiin tutkimaan koulutuskeskuksen sijoittamista tärkeän rantareitin pohjoispuolelle tai keskittämään toiminnot
jo kaavan mukaiseen läheiseen Hotelli Vuorantaan, joka vapautuu nykyisestä käytöstään kuluvana vuonna. Laadukkaita majoituspalveluita
alueella tarjoaa hotelli Rantapuisto.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Oy:n, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Uudenmaan elinkeino-,
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liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY), liikennelaitos-liikelaitoksen
(HKL), kaupunginmuseon, kiinteistöviraston, liikuntaviraston, pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakunnan ja
ympäristölautakunnan lausunnot.
ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että lepakoiden elinympäristön
suojelemiseksi asetettu kaavamääräys on riittämätön ja hankkeen vaikutusten arviointia tulee täydentää Kallahden niemen arvokkaan lepakkoalueen osalta. Lisäksi ELY:n mukaan alin rakentamisen korkeus olisi
syytä merkitä kaavakarttaan yksiselitteisesti selkeyden takaamiseksi.
Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu, koska asiantuntijalausunnon
mukaan suunniteltu rakentaminen ei merkittävästi vaikuta alueen lepakoihin. Uusi koulutustila on tarkoituksenmukaista saattaa samaan lattiakorkoon olemassa olevan edustustilan kanssa, joten alin rakentamiskorkeus halutaan jättää jatkosuunnittelussa selvitettäväksi.
Helsingin seudun liikenne (HSL) toteaa hankkeen sijaitsevan joukkoliikenteen kannalta melko hyvällä paikalla lähimpien bussipysäkkien sijaitessa noin 500 metrin päässä Meri-Rastilantiellä. Harbonkadun päähän
esitetty linja-auton kääntöpaikka palvelisi ensisijaisesti tilausajoliikennettä, mutta kääntöpaikka olisi hyvä rakentaa niin, että kadun päähän
olisi mahdollista liikennöidä pienkalustolinjalla. HSL pitää hyvänä, että
rantaraitin toimivuus jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle varmistetaan
kaavoituksessa. HSL painottaa kuitenkin myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien sujuvuuden parantamista rantaraitilta Meri-Rastilantien bussipysäkeille ja Rastilan metroasemalle.
Kiinteistövirasto toteaa hankkeen tukevan kaupungin elinkeinopoliittisia
tavoitteita mahdollistaen yritystoiminnan laajenemisen ja kehittämisen.
Velvoittava viherkattomääräys pitäisi lieventää viherkaton sallivaksi esimerkiksi kokoontumistilojen palomääräysten vaatimusten helpottamiseksi.
Rakennusvalvontavirasto toteaa uusien korttelialueiden muodostavan
massiiviset rakennukset pienimittakaavaiseen ympäristöön nähden.
Koulutuskeskus on liian massiivinen ja erottuva työntyessään vesialueelle. Rakentaminen tulisi sovittaa paremmin väljään ja puistomaiseen
kokonaisuuteen jättäen nykyisen edustustilan selkeämmin alueen maamerkiksi. Nyt esitetty koulutuskeskuksen tontin tehokkuus on lähes
kaksinkertainen edustustilan tonttiin nähden. Rakennusvalvontavirasto
näkee edellä mainittujen seikkojen olevan ristiriidassa sen kanssa, mitä
kaava määrää yleisesti rakennusten sovittamisesta ympäristöönsä
luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen eivätkä siksi riitä toivotun kaupunkikuvan tuottamiseksi. Määräys tummasta puusta julkisivuissa ei ole
riittävää laadukkaan ympäristön aikaansaamiseksi. Asemakaavaa tulisi
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tarkentaa ja tehokkuutta tarkistaa huomioimaan paremmin ranta-alueen
arvokas ympäristö.
Yleisten töiden lautakunta toteaa asemakaavan toteuttamisen poistavan merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden rakennusalueelta ja
sen läheisyydestä. Rantareitin näkymät ja maiseman arvo heikentyvät.
Rakennusten kohdalla näkymät merelle rajoittuvat tai poistuvat kokonaan heikentäen rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemuksia. Rakentaminen rantavyöhykkeellä yksityistää rakennettujen alueiden lisäksi myös lähivirkistysalueen sen läpi kulkevan huoltoyhteyden vuoksi.
Lähivirkistysalueen läpi kulkevan huoltoreitin tulee olla mahdollisimman
lyhyt, kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta ajettaessa. Rantavyöhyke tulee säilyttää yleisessä virkistyskäytössä.
Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota lepakoiden elinolosuhteiden
säilyttämiseen mm. olemassa olevan edustustilan ja läheisen
melontakeskuksen rakentamisesta huolimatta. Asemakaavamuutos
heikentää rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Molemmin puolin
rantareittiä sijoittuva rakentaminen muuttaa alueen luonnetta yhä yksityisempään suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkistykseen. Virkistyskäyttöön kaavoitetun ranta-alueen rakentaminen ja osoittaminen huoltoyhteydeksi heikentää alueen virkistysmahdollisuuksia. Rantojen vapaa virkistyskäyttö tulisi säilyttää edelleen
suunnittelun periaatteena.
Helen sähköverkolla, kaupunginmuseolla, pelastuslautakunnalla, liikennelaitos-liikelaitoksella ja liikuntavirastolla ei ollut huomautettavaa. Helen Oy ilmoitti hankkeen olevan kytkettävissä Harbonkadulla olevaan
kaukolämpöjohtoon.
Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Muistutusten ja lausuntojen johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa kaavaehdotusta. Kaavaehdotukseen on tehty tarkistuksia ja vähäisiä muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä. Kaavaehdotukseen tehdyt
muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisestä
luvusta (liite 2).
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen
asettaa uudelleen nähtäville.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12399 kartta, päivätty 14.6.2016, muutettu 23.1.2017
Asemakaavan muutoksen nro 12399 selostus, päivätty 14.6.2016, muutettu 23.1.2017
Vuorovaikutusraportti liitteineen 8.12.2015, täydennetty 14.6. ja
29.11.2016
Osa päätöshistoriaa
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätös

1
2

Sijaintikartta
Ilmakuva

2
3

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
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Kaupunkisuunnitteluvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Pelastuslautakunta
Rakennusvalvontavirasto
Yleisten töiden lautakunta
Ympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 § 424
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0601_6, karttaruutu 676506-07

Esitys
Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:
Koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.
Käsittely
29.11.2016 Palautettiin
Palautusehdotus: Eija Loukoila:
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.
Kannattaja: Elina Moisio
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että koulutustilat sijoitetaan kaava-alueen pohjoiselle tontille.
Jaa-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava, Heta Välimäki
Ei-äänet: 5
Nuutti Hyttinen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Mikko Särelä
Tyhjä: 0
Poissa: 0
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Suoritetussa äänestyksessä jäsen Loukoilan palautusehdotus voitti äänin 5 - 4.
21.06.2016 Ehdotuksen mukaan
14.06.2016 Pöydälle
15.12.2015 Palautettiin
08.12.2015 Pöydälle
Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos
Lisätiedot
Petri Leppälä, arkkitehti, puhelin: 310 37046
petri.leppala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221
mervi.nicklen(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248
peik.salonen(a)hel.fi
Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353
eeva.vaisto(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 12.9.2016
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lohiniemenranta

Lausunto
Kiinteistövirasto toteaa 54. kaupunginosan (Vuosaari) asemakaavan
muutosehdotuksesta nro 12399 seuraavaa:
Yleistä
Planmeca Oy:llä on tarkoitus rakentaa koulutus- ja majoituskokonaisuuteen liittyviä koulutustiloja noin 170 vieraalle. Korkean teknologian
tuotteiden käyttö ja huolto vaatii runsaasti koulutusta, joten koulutustoiminnan laajentaminen on tarpeen yrityksen kasvaessa.
Alueella on jo ennestään Planmeca Oy:n omistamat koulutuskäytössä
olevat Villa Harbo ja Harbo Lounge.
Hankkeesta
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Asemakaavamuutoksella mahdollistettaisiin rantaan tontille 54209/2
yhteensä 500 k-m²:n koulutustilojen rakentaminen ja tontille 54207/9
yhteensä 1 100 k-m²:n majoitustilat koulutusvieraille.
Maanomistus
Helsingin kaupunki omistaa ranta-alueen ja Plameca Oy tontin
54207/9.
Alueen suunnitteluratkaisusta
Asemakaavan muutos tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita
mahdollistamalla yritystoiminnan laajentamisen ja kehittämisen.
Asemakaavamääräyksissä on velvoittava määräys kattojen toteuttamisesta viherkattoina. Kiinteistöviraston mielestä kaavamääräystä tulisi
lieventää viherkaton sallivaksi, jotta esimerkiksi palomääräyksistä ei tulisi kokoontumistiloille kohtuuttomia vaatimuksia.
Asemakaavaa on valmisteltu eri virastojen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosta.

Lisätiedot
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 06.09.2016 § 90
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:
Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 54.kaupunginosan (Vuosaari, Meri-Rastila) Lohiniemenrannan tonttien
54207/9 ja 54209/1 asemakaavan muutosehdotukseen nro 12399.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Pulmu Waitinen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31237
pulmu.waitinen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta 30.08.2016 § 347
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Asemakaavamuutosalue sijaitsee Vuosaaren Lohiniemenrannassa.
Asemakaavamuutoksessa esitetään, että rannan kokoontumistilojen
korttelialueen tontilla sijaitseva edustustila laajennetaan koulutustiloilla
ja toimintaa täydennetään nykyisellä asuintontilla sijaitsevilla majoitustiloilla eli asuntolarakennuksilla rantaraitin pohjoispuolella. Edustustila
palvelee tulevia koulutustiloja ruokailu- ja taukotiloina ja erillinen majoitustila palvelee alueella majoittuvia koulutuskeskuksen asiakkaita. Kaupungin virkistysalueelle (VL) on merkitty rakennettavaksi huoltoraitti A-1
tontille.
Harbonkadun päähän tulee rakentaa linja-autoille kääntömahdollisuus,
mikä ulottuu 8 metrin matkalla Ison Kallahden puiston puolelle. Kääntöpaikan vuoksi poistuu kolme kohtisuoraa pysäköintipaikkaa sekä puiston puolella yksi koivu. Kääntöpaikasta on hyötyä myös viereiselle melontakeskukselle, jonne tulee ajoittain asiakkaita bussilla. Tila toimii
myös trailereiden lastaustilana. Kääntöpaikan rakentaminen edellyttää
muutosta asemakaavaan, jota valmistellaan Meri-Rastilan täydennysrakentamisen yhteydessä. Kaupungin kanssa sovitaan rantaraitin huoltoreitin järjestämisestä ja ympäristön huollosta rantaraitilla koulutus- ja
majoitustilojen kohdalla.
Linja-auton kääntömahdollisuuden rakentamisesta ja pysäköintialueelle
tehtävistä muutostöistä Harbonkadulla aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 30 000 euroa. Huoltoyhteyden rakentaminen rantareitiltä koulutuskeskukseen ei sisälly kustannusarvioon.
Asemakaavan toteuttaminen poistaa rakennusalueen kohdalta ja sen
läheisyydestä merenrantapuuston ja luonnonkasvillisuuden. Rantareitin
merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten merenrantareitin
näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa. Rakennuksen
kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoitettuja, mikä vähentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemusta.
Asemakaavan muutos heikentää huomattavasti alueen luonto-, maisema- sekä virkistysarvoja. Rakentaminen rantavyöhykkeelle lisää yksityisyyttä, koska pienelle säilyvälle VL-rantavyöhykkeelle on merkitty huoltoajoyhteys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suuri osa rantavyöhykkeestä yksityistyy.
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Huoltoreitti tontille VL-alueen kautta tulee olla mahdollisimman lyhyt,
kapea ja maastoon sovitettu rantaraitilta. Olemassa olevan rantavyöhykkeen on pysyttävä yleisessä virkistyskäytössä.
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 30.08.2016 § 279
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Asemakaava-alue on luonnonympäristön, maiseman ja virkistyksen
kannalta erittäin arvokas. Näitä arvoja on kaavoitustyön aikana pyritty
ottamaan huomioon. Kaavaehdotuksen mukaan Harbo Lounge -edustustilan länsipuolelle sijoittuva arvokas rantaniitty säilyy nykyisellään rakentamattomana.
Kaava-alue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Natura-alueen (FI0100063) tuntumaan ja itäosa siitä Vuosaaren Kallahdenniemen
I arvoluokan tärkeälle lepakkoalueelle. Kaavaehdotuksessa onkin annettu määräys, jonka mukaan lepakoille aiheutuvat haitat on minimoitava ja rakentamisen ja valaistuksen toteuttamisessa on otettava huomioon lepakoiden elinolosuhteiden säilyttäminen. Tämä on erityisen
tärkeää, sillä ranta-alueella on jo tapahtunut paljon muutoksia mm. Harbo Loungen ja melontakeskuksen rakentamisen myötä.
Ympäristölautakunnan mielestä asemakaavamuutos heikentää tärkeän
rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Rakentaminen rantareitin
molemmin puolin muuttaisi alueen luonnetta entistä yksityisempään
suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkistykseen.
Aiemmin virkistyskäyttöön kaavoitetulle ranta-alueelle rakentaminen
heikentää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaava-alueelle koulutuskeskuksen ja melontakeskuksen väliin jäävän lähivirkistysalueen läpi on osoitettu yhteys huoltoliikenteelle, mikä edelleen heikentää tilan-
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netta. Mm. uudessa yleiskaavaehdotuksessa rantareittien kehittäminen
on nostettu keskeiseksi teemaksi koko kaupungin mittakaavassa.
Ympäristölautakunnan mielestä rantojen vapaan virkistyskäytön tulisi
edelleen säilyä alueiden käytön suunnittelun periaatteena.
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja (luonto), puhelin: +358 9 310 31534
raimo.pakarinen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.8.2016
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 4.7.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
Lohiniemenrannan tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
Asemakaavan muutos mahdollistaa Lohiniemenrannassa sijaitsevan
edustustilan laajentamisen koulutustiloilla nykyisille A1-korttelialuetta
palvelevien rakennusten korttelialueelle, lähivirkistys-, ja vesialueelle
sekä majoitustilan rakentamisen nykyiselle asuintontille.
Kaavamuutosta esitellään selostuksessa mm. seuraavasti:
Koulutustilojen korttelialue (A-1)
Lähivirkistysalueesta rajataan korttelialue, johon sijoitetaan viereisen
tontin edustustilaan liittyvä koulutustila. Koulutustilan räystäslinja noudattelee edustustilan korkeutta muodostaen sen kanssa luontevan kokonaisuuden. Näkymät Villa Harbolta sekä rantaraitilta uudisrakennuksen läpi merimaisemaan säilytetään mahdollisimman esteettöminä. Rakennuksen korkeus rajoitetaan siten, että se ei rajaa merinäkymää Villa
Harbon pihalta käsin.
Asuntolarakennusten korttelialue (AS)
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Asuntolarakennusten korttelialueelle rantaraitista pohjoiseen sijoitetaan
koulutustiloja palvelevat majoitustilat huoltotiloineen. Kerroksittain porrastettu kokonaisuus sovitetaan metsäiseen ympäristöönsä, viereisiin
arvohuviloihin ja rantaraitille. Rakennuksen korkeus rajoitetaan siten,
että se ei rajaa merinäkymää Hiidenmaankadun varren asunnoilta. Uudisrakennuksia yhdistää tumma, puuverhoiltu ulkoasu, joka liittää rakennukset rakennettuun ympäristöönsä. Rakennuksissa on viherkatto
ja piha-alueiden pinnat ovat sadevettä läpäiseviä. Puustoa säästetään
mahdollisimman paljon.
A-1 korttelialuetta palvelevien rakennusten korttelialue (AH-1) Mahdollistetaan rantaraitilta merimaisemaan näkymiä avaavan lasisen, yksikerroksisen yhdyskäytävän rakentaminen koulutustilan ja olemassa
olevan edustustilan välille.
Suojelukohteet
Uudisrakennusten kokoa, materiaaleja ja sijaintia ohjataan kaavamääräyksin siten, että suojeltujen huviloiden Villa Harboon ja Schätelichin
huvilan kulttuurimaiseman muutokset jäävät vähäisiksi.
Luonnonympäristö
Luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi suunnittelualueella. Kaavamääräykset ohjaavat avaamaan rannan virkistysreitin näkymiä koulutustilan lävitse merimaisemaan mahdollisimman paljon.
Kaavamuutoksen vaikutuksista todetaan selostuksessa mm. seuraavasti: Rantareitin merenpuoleinen uusi rakentaminen vaikuttaa eniten
merenrantareitin näkymiin ja siten heikentää alueen maiseman arvoa.
Rakennuksen kohdalla näkymät merelle poistuvat tai ovat hyvin rajoitettuja, mikä vähentää myös rantareitin virkistysarvoa ja luonnonkokemusta.
Vaikutukset kulttuuriperintöön
Alueen kulttuuriperintö koostuu jäljellä olevista huvilakauden suojelluista rakennuksista ympäristöineen. Asemakaavan muutoksen vaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä uudisrakennusten yhtenevien julkisivumateriaalien, koon ja sijoittamisten kautta. Uudisrakennukset eivät rajoita huviloiden näkyvyyttä tai näkymiä meren suuntaan.
Kaupunginmuseo korostaa, että rantavyöhykkeen maisemalliset arvot
on otettava huomioon rakentamisvaiheessa niin, että puustoa ja kasvillisuutta tuhoutuu mahdollisimman vähän.
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Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.
Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.4.2016
Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.9.2015
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846
sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2016
HEL 2015-009106 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Vuosaaren, Meri-Rastilan (54.ko) asemakaavan muutosta nro 12377, joka
koskee Lohirannan tonttia 54207/9 ja lähivirkistysaluetta. Osallistumisja arviointisuunnitelman määräaika on 9.5.2016 mennessä.
Lohiniemenrannan Villa Harbon huvilan ja Harbo Lounge -saunatilan
yhteyteen suunnitellaan koulutus- ja majoitustiloja yrityskäyttöön. Saman alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli lausunnolla syksyllä 2015. Silloin yksikerroksista koulutuskeskusta suunniteltiin ulkoilureitin eteläpuolelle ja olevan saunatilan länsipuolelle. Nyt koulutuskeskusta suunnitellaan saunarakennuksen itäpuolelle. Lisäksi tämä kaavamuutos mahdollistaisi kaksikerroksisen
majoitustilan rakentamisen rantareitin pohjoispuolelle. Säilytettävä ulkoilureitti kulkee tulevien rakennusten välistä.
Kaavamuutosalue sijoittuu Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden Natura-alueelle (FI0100063) ja osittain Vuosaaren Kallahdenniemen I-arvoluokan tärkeälle lepakkoalueelle.
Kaupunginhallitus linjasi 9.2.2015, että jatkosuunnittelussa on otettava
huomioon rannan luontoarvot ja että rannan tuntumassa kulkeva yleinen jalankulkureitin tulee säilyä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulisi
varmistaa myös, että asukkailla on vapaa pääsy rantaan.
Lausunto
Rakennusvirasto ei puoltanut edellisessä oas-vaiheessa rantaraitin eteläpuoleiselle lähivirkistysalueelle esitettyä rakentamista, koska se sijoittui luontoarvoiltaan erittäin arvokkaalle niittyalueelle. Uudessa vaihtoehdossa koulutuskeskusta suunnitellaan olemassa olevan saunarakennuksen itäpuolelle. Rakennusvirasto pitää nykyistä koulutuskeskukPostiosoite
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sen sijaintia parempana vaihtoehtona, koska arvokas rantaniitty säilyy
näin koskemattomana.
Rakennusviraston arvion mukaan asemakaavamuutos heikentää tärkeän rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Alueen luonne rakentamisen jälkeen muuttuu yksityisemmäksi tai jopa yksityiseksi, koska
rakentamista esitetään rantaraitin molemmin puolin. Uusi koulutuskeskus muodostaa yhdessä Harbo Loungen kanssa massiivisen rakennusmassan, joka pahimmillaan voi tukkia maisemaa ja estää vapaan pääsyn rantaan.
Asemakaavan laadinnan edetessä tulisi selvittää huolella ja ratkaista
turvallisesti koulutuskeskuksen tarvitsemat liikennejärjestelyt, mukaan
lukien huoltoliikenne. Samoin alueella olevien maisemallisesti merkittävien puiden soisi säilyvän.
Rakennusvirasto 23.9.2015
Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
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3
V 15.2.2017, Vuokrausperusteet Oulunkylän tontille 28327/1 (Suopellonkaari 16)
HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro
28327 tontin nro 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintiloista.
3
Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Tiivistelmä
Asuntotontille 28327/1 esitetään vahvistettaviksi vuokrausperusteet.
Tontti on varattu vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II ehdoin.
Esitettävien vuokrausperusteiden mukaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin on noin 2,54 euroa/m²/kk.
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Esittelijän perustelut
Tontin varaustilanne
Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata tontin 28327/1 Kanta-Suomen Asumisoikeusyhdistykselle asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten. Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 (36 §) merkitä tontin
28327/1 varauksen päättyneeksi, koska tontin rakentaminen ei ollut toteutusedellytysten puuttuessa edennyt. Kiinteistölautakunta päätti samalla siirtää tontin jatkuvaan hakuun.
Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 (284 §) varata tontin 28327/1
31.12.2017 saakka MaxBuild Oy:lle vapaarahoitteisten Hitas II -ehdoin
toteutettavien omistusasuntojen suunnittelua varten.
Asemakaava- ja tonttitiedot
Tontti 28327/1 kuuluu asuinrakennusten korttelialueeseen (A). Tontin
pinta-ala on 3 618 m² ja rakennusoikeus 1 447 k-m². Tontille rakennettavan rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on 2.
Puolet rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Rakennuksen kellarikerrosta suunniteltaessa on otettava huomioon
korttelin pohjavesiolosuhteet ja rakentamisen mahdolliset haittavaikutukset lähinaapureihin. Rakennusten julkisivujen on oltava pääosin
muurattuja ja rapattuja. Asuinrakennuksessa on käytettävä punaisen,
keltaisen tai ruskean eri sävyjä ja vierekkäisten asuinrakennusten tulee
olla eri värisiä. Rakennukset on jäsennöitävä yhden huoneiston suuruisiin osiin julkisivun värityksen, materiaalien, sisäänvetojen ja/tai kattomuotojen keinoin. Asemakaavamääräysten mukaan asuntojen keskipinta-alan on oltava vähintään 120 m².
Asemakaavaan merkityn kerrosalan ja rakennusalan estämättä saa rakentaa enintään 5 % rakennusoikeudesta kuistitilaa, jota varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Kuistin ulkoseinäpinnasta vähintään 2/3 on
oltava lasia. Kerrosalan estämättä saa myös rakentaa asunnon ulkopuolisia autosuoja-, varasto- tms. tiloja. Tilan enimmäiskoko on 20 m²/
asunto. Rakennuksen enimmäiskorkeus on 7,0 metriä ja rakennusten
vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä.
Kunkin asunnon yhteydessä on oltava 1 autopaikka. Autopaikkoja tulee
olla 1 ap/80 k-m².
Tontin 28327/1 osoite on Suopellonkaari 16. Tonttia ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin.
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Tontin sijaintikartta on liitteenä 1 ja asemakaava liitteenä 2.
Vertailutiedot
Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 (282 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Oulunkylästä kaksi rivitalojen ja pientalojen korttelialueen (AR, pientalo) tonttia, tontin 28287/6 vapaarahoitteisia Hitas
II -ehdoin ryhmärakennuttamismenettelyllä toteutettavia omistusasuntoja varten, ja tontin 28314/2 asumisoikeusasuntoja varten 31.12.2080
saakka pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
1951 = 100” pistelukua 100 vastaavia 33 ja 32 euron suuruisia kerrosneliömetrihintoja asuntokerrosalan osalta.
Ehdotetut vuokrausperusteet
Vuokraushinnan määrittelyssä on otettu huomioon saman alueen vastaavien asuntotonttien vuokraushinnat, maaperän laatu, tontin sijainti,
tontin rahoitus- ja hallintamuoto sekä ulkopuolisen asiantuntijan arvio
tonttien rakennusoikeuksien arvoista.
Vapaarahoitteiseen Hitas II -ehdoin toteutettavaan omistusasuntotuotantoon varatun asuntotontin (rivitalo) 28327/1 vuosivuokra määräytyy
ehdotuksen mukaan pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin
”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 33 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
Tontin laskennallinen k-m²-hinta vastaa nykyarvoltaan (1/2017, ind.
19,21) noin 635 euron kerrosneliömetrihintaa
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi tällöin
mainitussa hintatasossa noin 2,54 euroa/as-m²/kk.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.
Vuokra-ajaksi esitetään noin 65 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi
31.12.2080.
Lopuksi
Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
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Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Tontti 28327-1, sijaintikartta
Tontti 28327-1, ote ajantasaisesta asemakaavasta

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria
Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 21
HEL 2017-000128 T 10 01 01 02

Suopellonkaari 16

Esitys
Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin 28327 tontti 1 (osoite Suopellonkaari 16, pinta-ala 3 618
m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:
1
Tontin 28327/1 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen
elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavana
asuinkerrosneliömetrihintana 33 euroa.
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen
ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.
2
Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuintiloista.
3
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Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja
kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas-kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.
Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot
Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 09 310 64332
anne.nahi(a)hel.fi
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4
V 15.2.2017, Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle
HEL 2017-000512 T 01 01 00

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Lauri Jääskeläiselle eron rakennusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017 alkaen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 26.5.2004 ottaa rakennusvalvontaviraston
virastopäällikön virkaan varatuomari Lauri Jääskeläisen. Lauri Jääskeläinen on 15.1.2017 päivätyllä lomakkeella pyytänyt eroa Helsingin
kaupungin rakennusvalvontaviraston virastopäällikön virasta 1.4.2017
lukien siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle.
Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koskevassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja
osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Kaupunginhallitus katsoo, ettei rakennusvalvontaviraston virastopäällikön virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa
julistaa haettavaksi meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi. Diplomi-insinööri, osastopäällikkö Kai Miller on hoitanut rakennusvalvontaviraston virastopäällikön viransijaisuutta 31.10.2016 31.3.2017.
Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan
ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.
Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa
määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää
virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 23 §:n mukaan
kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtaja myöntää vuosiloman alaiselleen viraston tai laitoksen päällikölle.
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja on hakemuksesta myöntänyt virastopäällikkö Lauri Jääskeläiselle vuosilomaa ajaksi 31.10.2016 - 31.3.2017. Samalla hän on määrännyt, rakennuslautakunnan hyväksymän sijaisjärjestyksen perusteella,
virastopäällikön 1. sijaisen, yli-insinööri Kai Millerin toimimaan vs. virasPostiosoite
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topäällikkönä virkaan kuuluvin palkkaeduin ko. ajan, vapauttaen hänet
samalla ko. ajaksi yli-insinöörin virasta.
Virastopäällikön virka (vakanssi 017600) lakkautetaan johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä 31.5.2017. Kaupunginhallitus on
19.12.2016 (1144 §) perustanut kaupunkiympäristön toimialan palvelut
ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvonta-palvelujen johtavaksi
viranhaltijaksi rakennusvalvontapäällikön viran 1.6.2017 alkaen. Rakennusvalvontapäällikön virkasuhteeseen ottamisesta päättää kaupunginhallituksen johtamisen jaosto.
Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään päättämään, että ottaa rakennusvalvontaviraston osastopäällikkö, vs. virastopäällikkö Kai Millerin hoitamaan rakennusvalvontaviraston virastopäällikön avointa virkaa 7 426,69 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.4.2017 alkaen 31.5.2017 asti, kuitenkin kauintaan siihen
asti, kunnes rakennusvalvontapäällikön virkaan valittu ottaa virkansa
vastaan.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1

Lauri Jääskeläisen eläkehakemus

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Rakennusvalvontavirasto
Rakennuslautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kiinteistövirasto
Asuntotuotantotoimisto
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KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT
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3
Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi
HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää osaltaan tehdä valtioneuvostolle liitteenä 1
olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen esityksen kasvupalveluiden järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päätti 17.10.2016 osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluita ja niihin kytkeytyvää tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan
käymään neuvottelut valtioneuvoston edustajien ja pääkaupunkiseudun
kaupunkien kanssa.
Kasvupalvelut koostuvat pääasiassa nykyisistä TE-toimiston palveluista
ja ELY-keskuksen elinkeinopalveluista sekä kansallisista kasvupalveluista.
Kaupunkien yhteinen esitys erillisratkaisuksi on vastaus valtioneuvostolle, joka ilmoitti viime lokakuussa valmiutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa mahdollisesta kasvupalveluiden järjestämistä koskevasta erillisratkaisusta. Hallituksen mukaan pääkaupunkiseudulle tarvitaan alueelliseen yhteistyöhön perustuva ratkaisu, jolla
vahvistetaan kilpailukykyä, innovaatiotoimintaa, työllisyyttä ja maahanmuuttajien kotoutumista. Valtioneuvoston taholta täydennettiin linjauksia 21.11.2016 keskeisillä ratkaisumallin periaatteilla ja neljällä eri vaihtoehtoisella hallintomallilla.
Ehdotetun esityksen lähtökohtana on, että yhden järjestämisvastuussa
olevan toimijan malli on hallinnollisesti selkeä ja mahdollistaisi palveluiden yhteensovittamisen asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kokoamalla
palvelujen järjestäminen yhden julkisen toimijan vastuulle pystytään
tuottamaan lisäarvoa alueen yrityksille ja asukkaille.
Esityksen mukaan kasvupalvelujen järjestämisvastuu tulisi lakiin perustuvalle pääkaupunkiseudun kasvupalvelukuntayhtymälle, jonka jäseninä olisivat pääkaupunkiseudun kaupungit. Muilla Uudenmaan kunnilla
olisi mahdollisuus liittyä kuntayhtymän jäseniksi kunkin kunnan omien
päätösten perusteella. Kunnilla, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä,
on oikeus osallistua heitä koskevien asioiden päätöksentekoon. Tällä
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varmistetaan, että maakunnan asukkailla olisi yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa palveluiden järjestämiseen.
Esityksen toiminnallisia tavoitteita on mm., että kaupunkien oma merkittävä panos kasvupalveluihin yhdistettäisiin alueellisiin ja kansallisen tason kasvupalveluihin siten, että niistä syntyisi asiakaslähtöinen Uudenmaan ja koko Suomen kasvua sekä maahanmuuttajien kotoutumista
edistävä kokonaisuus. Laajalla palveluvalikolla pystytään luomaan niin
kielelliset palvelut kuin esimerkiksi erikoistuvat neuvontapalvelut nykyistä paremmin yhteistyössä kuntien kanssa. Erillisratkaisu mahdollistaa myös työvoima- ja kotouttamisen osalta koulutuskokonaisuuden toteuttamisen koordinoidusti.
Yksi hallituksen linjaamista periaatteista erillisratkaisulle on ollut, että
Uudenmaan työssäkäyntialue on kokonaisuus. Kaupunkien esityksessä
kasvupalvelukuntayhtymälle kuuluu järjestämisvastuu sille säädettyjen
tehtävien osalta koko Uudenmaan maakunnan alueella.
Erillisratkaisussa ei esitetä muutoksia kuntien yleiseen toimialaan tai
alueen elinvoiman edistämisen tehtäviin. Lakisääteisiä tehtäviä hoitava
kuntayhtymä voisi kuitenkin hoitaa myös muita, kuntien vapaaehtoisesti
sille antamia tehtäviä, mikäli kuntayhtymän perussopimuksessa tai
muussa sopimuksessa olisi näin sovittu.
Hallitus on edellyttänyt, että erillisratkaisussa sovelletaan kasvupalvelujen ideaa ja järjestämisvastuu pidetään tuottamisesta erillään. Palvelut
tuotetaan monituottajamallin periaatteella.
Kasvupalvelukuntayhtymän perusrahoitus tulisi valtiolta samaan tapaan
kuin kasvupalveluista järjestämisvastuussa oleville maakunnille. Jäsenkuntien ja Uudenmaan muiden kuntien rahoitusosuudet perustuisivat
kuntien sopimusperusteisesti kuntayhtymälle siirtämiin tehtäviin.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien yhteinen esitys valmistui
20.1.2017. Valmistelu tehtiin kolmessa kaupunkien asiantuntijatyöryhmässä, jotka valmistelivat kasvupalveluihin, rahoitukseen ja juridiikkaan
liittyviä kysymyksiä.
Erillisratkaisuesityksen valmisteluvaiheessa järjestettiin tapaaminen
Uudenmaan maakunnan kuntajohtajien kanssa ja lisäksi asia oli esillä
maakuntajohtajan ja maakuntauudistuksen muutosjohtajien kanssa tapaamisessa tammikuussa. Asia on ollut esillä myös pääkaupunkiseudun henkilöstön seurantaryhmän kokouksessa 17.1.2017. Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä käsitteli asiaa 27.1.2017.
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Erillisratkaisua koskevan esityksen tekeminen edellyttää, että kaikkien
pääkaupunkiseudun kaupunkien kaupunginhallitukset hyväksyvät osaltaan päätösehdotuksen mukaisen esityksen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet
1
2

PKS erillisratkaisuesitys
LIITE

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Valtioneuvosto

Otteen liitteet
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria
Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 30.11.2016 § 166
HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginjohtaja päätti tehdä valtioneuvostolle liitteenä 1 olevan pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen esityksen kasvupalveluiden järjestämisvastuuta koskevan pääkaupunkiseudun erillisratkaisun jatkovalmistelusta.
Päätöksen perustelut
Kaupunginhallitus päätti 17.10.2016 § 895 osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä ja niihin kytkeytyvää
tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun sekä oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut valtioneuvostoa edustavien
tahojen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.
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Hallitus on 21.11.2016 tehnyt liitteenä 2 olevan esityksen kaupungeille
kasvupalveluiden järjestämisvastuuta koskevan pääkaupunkiseudun
erillisratkaisun jatkovalmistelun perusteista edellyttäen kaupunkien vahvistavan kantansa 5.12.2016 mennessä.
Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous 23.11.2016 sopi yhteisen vastauksen antamisesta päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.
Vastaus toimitetaan valtioneuvostolle 5.12.2016.
Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 11.11.2016 § 154
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 895
HEL 2016-011244 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus päätti vireillä oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ja
aluehallinnon uudistuksiin liittyen seuraavaa:
Kaupunginhallitus päätti todeta pääkaupunkiseudun kaupunkien erillisratkaisua koskevan esityksen käsittelyn päättyneeksi hallituksen ilmoitettua 1.10.2016, ettei erillisratkaisulle ole edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Samalla kaupunginhallitus päätti osaltaan käynnistää pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä ja niihin kytkeytyvää tehtäväkokonaisuutta koskevan erillisratkaisun valmistelun.
Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut valtioneuvostoa edustavien tahojen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa ja kehottaa huolehtimaan asian edellyttämästä valmistelusta ja sen organisoinnista.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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4
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen
HEL 2016-014101 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurijohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä yhteiskuntatieteiden
maisteri Tuula Haaviston 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Tuula Haaviston hoitamaan
nykyistä kirjastotoimen johtajan virkaa 31.5.2017 saakka uuden kulttuurijohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuuripalvelukokonaisuutta
johtaa kulttuurijohtaja. Kulttuurijohtaja johtaa kulttuuripolitiikkaa ja kulttuuripalveluiden kehittämistä. Kulttuurijohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuukPostiosoite
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sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Valintaprosessi
Kulttuurijohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa viisi
henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

70 (176)

Kj/4
30.01.2017

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Tuula
Haavisto, Veikko Kunnas, Stuba Nikula ja Marja-Elina (Paiju) Tyrväinen.
Hakijoita haastattelivat 9. - 17.1.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta.
Hakija Tuula Haavisto on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1983 pääaineena kirjastotiede
ja informatiikka. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien kirjastotoimenjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Veikko Kunnas on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1988 pääaineena taidehistoria. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien kulttuurikeskuksessa kulttuuripolitiikkaosaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Stuba Nikula on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999 pääaineena tietojenkäsittelytiede. Hän on
toiminut vuodesta 2013 lähtien Helsingin kaupungin kulttuurijohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Paiju Tyrväinen on suorittanut Helsingin yliopistossa oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2010 pääaineena hallinto-oikeus.
Hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien kulttuurikeskuksen kulttuuripalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
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Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Tuula Haaviston uuteen kulttuurijohtajan virkaan.
Tuula Haaviston valintaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurijohtajaksi puoltavat vahvaan kuntalaisten ja henkilöstön osallisuuteen nojaava näkemys kulttuurista osana Helsingin tulevaisuutta sekä todistettu
kyky aikaansaada muutosta kulttuuripalvelukokonaisuuden suurimmassa palvelussa. Haavisto kykenee liikkumaan ajattelussaan ja toiminnassaan strategisen ja operatiivisen tason välillä luontevasti. Haavisto suhtautuu uteliaan käytännöllisesti tulevaisuuteen ja ihmisten käyttäytymismallien muutokseen. Haavistolla on kokemusta vaativista esimiestehtävistä sekä Helsingistä että Tampereelta. Kokemus Tampereen toimialamallista katsotaan eduksi uuden toimialan rakentamisessa.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet
1
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Otteet
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Otteen liitteet
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen
HEL 2016-014113 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä liikuntatieteen maisteri
Tarja Loikkanen-Jormakan 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Tarja Loikkanen-Jormakan
hoitamaan nykyisen liikuntaviraston liikunta- ja hyvinvointipalvelut osaston osastopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden liikuntajohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan liikuntapalvelukokonaisuutta
johtaa liikuntajohtaja. Liikuntajohtaja vastaa liikuntalaissa tarkoitetun
yhteistyön toteuttamisesta. Liikuntajohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaaajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuukPostiosoite
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sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Valintaprosessi
Liikuntajohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa neljä
henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
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Haastatteluun kutsuttiin kaikki ilmoittautuneet: Marko Enberg, Kirsti Laine-Hendolin, Petteri Huurre ja Tarja Loikkanen-Jormakka.
Hakijoita haastattelivat 9. - 17.1.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta.
Hakija Marko Enberg on suorittanut sotatieteiden maisterin tutkinnon
Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2005 pääaineena tekniikka.
Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien Suomenkielisen työväenopiston
asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Kirsti Laine-Hendolin on suorittanut kasvatustieteen maisterin
tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2002 pääaineena aikuiskasvatus. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien liikuntavirastossa hallintopalveluosaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Vesa Petteri Huurre on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1993 pääaineena yleinen valtiooppi. Hän on toiminut vuodesta 2000 lähtien liikuntaviraston liikuntalaitososaston ja sisäliikuntapalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka
lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Tarja Loikkanen-Jormakka on suorittanut liikuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1989 pääaineena liikuntasosiologia ja -suunnittelu. Hän on toiminut vuodesta 2007 alkaen liikunta ja hyvinvointipalvelut -osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
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Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Tarja Loikkanen-Jormakkaa uuteen liikuntajohtajan virkaan.
Tarja Loikkanen-Jormakan valintaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtajaksi puoltavat selkeä strateginen näkemys liikunnan roolista
osana Helsingin organisaatiota ja helsinkiläisten elämää, sekä kunnan
muuttuvasta roolista ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä. Hänellä
on laaja-alainen esimieskokemus liikunnan sektorilta. Loikkanen-Jormakalla on realistinen kuva muutostarpeista sekä vahvat näytöt asiakaslähtöisen muutoksen tekemisestä yhdessä kumppaneiden ja henkilöstön kanssa. Loikkanen-Jormakka on ihmislähtöinen, määrätietoinen
ja tunneälykäs johtaja.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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6
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen
HEL 2016-014156 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden
johtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä filosofian maisteri Niclas
Grönholmin 1.2.2017 lukien 7500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Niclas Grönholmin hoitamaan nykyisen opetusviraston ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan linjanjohtajan virkaa 31.5.2017 saakka uuden palvelukokonaisuuden johtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta johtaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja. Palvelukokonaisuuden johtaja suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
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Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11.–19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Valintaprosessi
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Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa kaksi henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Niclas Grönholm.
Hakijaa haastattelivat 11.1.2017 kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, vastaava henkilöstösuunnittelija Kirsti Tanttu
ja tiimipäällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.
Hakija Niclas Grönholm on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon
Åbo Akademissa vuonna 2000 pääaineena historia. Hän on toiminut
vuodesta 2010 lähtien opetusvirastossa ruotsinkielisen päivähoito- ja
koulutuslinjan linjanjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Niclas Grönholmia uuteen ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan virkaan.
Niclas Grönholmin valintaa ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajaksi puoltaa hänen laaja kokemuksensa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtamisesta ja kehittämisestä. Hänellä on myös näyttöä muutosten onnistuneesta läpiviemisestä sekä kokemusta laajasta verkostoyhteistyöstä.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
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kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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7
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen
HEL 2016-014154 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja
vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä kasvatustieteen maisteri Arja Kukkosen 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Arja Kukkosen hoitamaan
nykyisen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan
virkaa 31.5.2017 saakka uuden palvelukokonaisuuden johtajan viran
ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 6 §:n mukaan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuutta johtaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja. Palvelukokonaisuuden johtaja suorittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
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Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
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Valintaprosessi
Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa kolme henkilöä. Liitteenä
1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä: Arja
Kukkonen ja Taina Saarinen.
Hakijoita haastattelivat 11. - 12.1.2017 kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, vastaava henkilöstösuunnittelija Kirsti
Tanttu ja tiimipäällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.
Hakija Arja Kukkonen on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1997 pääaineena kasvatustiede.
Hän on toiminut vuodesta 2015 lähtien opetusvirastossa nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Taina Saarinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon
Tampereen yliopistossa vuonna 1982 pääaineena aikuiskasvatus. Hän
on toiminut vuodesta 2006 lähtien Suomenkielisen työväenopiston rehtorin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Arja Kukkosta uuteen
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lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan.
Arja Kukkosen valintaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan virkaan puoltaa hänen kokemuksensa lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä toisen asteen ohjauspalvelujen johtamisesta sekä nuorten ja aikuisten koulutuksen kehittämisestä. Kukkosella on
hyvä palvelukokonaisuuden tuntemus sekä kokemusta monipuolisesta
verkostoyhteistyöstä.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttäminen
HEL 2016-014138 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä diplomi-insinööri Raimo Saarisen 1.2.2017 lukien 9900 euron
kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Raimo Saarisen hoitamaan
nykyisen kaupungininsinöörin virkaa 31.5.2017 saakka uuden maankäyttöjohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan maankäyttö ja kaupunkirakenne
-palvelukokonaisuutta johtaa maankäyttöjohtaja. Palvelukokonaisuuden
johtaja suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuukPostiosoite
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sien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Valintaprosessi
Maankäyttöjohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa
seitsemän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
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Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Henna Helander, Rikhard Manninen, Raimo Saarinen ja Jaakko Stauffer.
Hakijoita haastattelivat 3.1 ja 5.1.2017 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimipäällikkö
Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.
Hakija Henna Helander on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Tampereen
teknillisessä yliopistossa vuonna 2001 pääaineena rakennussuunnittelu. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien yliarkkitehdin ja osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Rikhard Manninen on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2001 pääaineena sosiologia. Hän on
toiminut vuodesta 2011 lähtien yleiskaavapäällikön ja osastopäällikön
virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Raimo Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena rakennustekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien kaupungininsinöörin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Jaakko Stauffer on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1980 pääaineena kansainvälinen oikeus. Hän on toiminut vuodesta 2011 lukien kiinteistöviraston virastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
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kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Raimo Saarista uuteen maankäyttöjohtajan virkaan.
Raimo Saarisen valintaa maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan virkaan puoltaa pitkä ja monipuolinen
kokemus johtamistehtävistä toimialalla sekä määrätietoinen toiminta organisaatiomuutosta valmistelleen toimialatyöryhmän puheenjohtajana.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Leena Karasvirta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 25668
leena.karasvirta(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen
HEL 2016-014144 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden kaupungininsinöörin virkaan ilman julkista hakumenettelyä oikeustieteen kandidaatti Jaakko Staufferin 1.2.2017 lukien 8900
euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Jaakko Staufferin hoitamaan nykyisen kiinteistöviraston virastopäällikön virkaa 31.5.2017
saakka uuden kaupungininsinöörin viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuutta johtaa kaupungininsinööri. Palvelukokonaisuuden
johtaja suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
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Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta.Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Valintaprosessi
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Kaupungininsinöörin virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa
seitsemän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä: Arto Hiltunen, Silja Hyvärinen,
Raimo Saarinen ja Jaakko Stauffer.
Hakijoita haastattelivat 3.1 ja 4.1.2017 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimipäällikkö
Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.
Hakija Arto Hiltunen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 1982 pääaineena rakentamistalous. Hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien tilakeskuksen päällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Silja Hyvärinen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden
maisterin ja metsänhoitajan tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna
1986 pääaineena metsänhoitotiede. Hän on toiminut vuodesta 2014
lähtien rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Raimo Saarinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1978 pääaineena rakennustekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien kaupungininsinöörin virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Jaakko Stauffer on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1980 pääaineena kansainvälinen oikeus. Hän on toiminut vuodesta 2011 lukien kiinteistöviraston virastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
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uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Jaakko Staufferia uuteen kaupungininsinöörin virkaan.
Jaakko Staufferin valintaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden kaupungininsinöörin virkaan puoltaa pitkä ja monipuolinen
kokemus johtamistehtävistä toimialalla sekä määrätietoinen toimiminen
organisaatiomuutosta valmistelleen rakennukset ja yleiset alueet -alatyöryhmän puheenjohtajana.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen
HEL 2016-014147 T 01 01 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää ottaa palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtajan virkaan ilman julkista hakumenettelyä oikeustieteen kandidaatti Pekka Henttosen 1.2.2017 lukien 7900 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Pekka Henttosen hoitamaan nykyisen rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virkaa
31.5.2017 saakka uuden asiakkuusjohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan
osalta heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.
Hallintosäännön 5 luvun 7 §:n mukaan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuutta johtaa asiakkuusjohtaja. Palvelukokonaisuuden johtaja suorittaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan määräämät tehtävät.
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat
valitsee kaupunginhallitus.
Virkojen täyttömenettely
Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § että palvelukokonaisuuksien johtajien virat voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.
Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista
(jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. KaupunPostiosoite
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gin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista
tullaan lakkauttamaan.
Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun
viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että
pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37
§:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan
ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.
Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman
hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.
Koska useamman johtavan viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.
Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän
kautta ajalla 30.11. - 19.12.2016. Ilmoittautumisaika päättyi 19.12.2016
klo 16.00.
Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta
johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Jos palvelukokonaisuuden asioita käsitellään pöytäkirjakieleltään ruotsinkielisessä toimielimessä, kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se,
mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.
Valintaprosessi
Asiakkuusjohtajan virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa yhdeksän henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.
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Haastatteluun kutsuttiin viisi henkilöä: Pekka Henttonen, Silja Hyvärinen, Kai Miller, Esa Nikunen ja Riikka Åberg.
Hakijoita haastattelivat 4.1, 5.1 ja 10.1.2017 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho, henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen ja tiimipäällikkö Leena Karasvirta kaupunginkansliasta.
Hakija Pekka Henttonen on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1983 pääaineena oikeustiede. Hän
on toiminut vuodesta 2012 lähtien rakennusvirastossa palveluosaston
osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Silja Hyvärinen on suorittanut maatalous- ja metsätieteiden
maisterin ja metsänhoitajan tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna
1986 pääaineena metsänhoitotiede. Hän on toiminut vuodesta 2014
lähtien rakennusvirastossa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Kai Miller on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon teknillisessä
korkeakoulussa vuonna 1984 pääaineena rakenteiden mekaniikka.
Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien rakennusvalvontavirastossa yliinsinöörin virassa.
Hakija Esa Nikunen on suorittanut maa-ja metsätalouden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1981 pääaineena limnologia. Hän
on toiminut vuodesta 2015 lähtien ympäristökeskuksessa ympäristöjohtajan virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Hakija Riikka Åberg on suorittanut eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1996 ja ympäristöterveydenhuollon
erikoiseläinlääkärin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2009. Hän
on toiminut vuodesta 2014 lähtien ympäristökeskuksessa elintarviketurvallisuuspäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.
Perustelut valintaesityksille
Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata
sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen
ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen
ja ylläpito.
Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat
ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palPostiosoite
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velukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin
uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin
toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.
Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen
ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu
kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään Pekka Henttosta uuteen asiakkuusjohtajan virkaan.
Pekka Henttosen valintaa palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtajan virkaan puoltaa hänen kokemuksensa johtamistehtävissä, todennetut tulokset asiakaspalvelun kehittämisessä sekä selkeä
näkemys palvelukokonaisuuden ja erityisesti asiakaspalvelun kehittämiseksi. Pekka Henttonen on toiminut myös nykyistä organisaatiomuutosta valmistelevan palvelut ja luvat -työryhmän päävalmistelijana ja
puheenjohtajana.
Ilmoittautuneiden henkilöiden ansioyhteenvedot ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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11
Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta kansliapäällikön virkaan ottamista
koskevassa asiassa
Pöydälle 23.01.2017
HEL 2016-012665 T 03 01 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 29.9.2016 (§ 238) valita OTL, VT,
FM Sami Sarvilinnan kansliapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi. Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä
Sami Sarvilinnan hoitamaan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa edellä mainitusta ajankohdasta lukien.
********** ovat tehneet 3.11.2016 valituksen valtuuston päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin hallinto-oikeus on 15.11.2016
pyytänyt kaupunginhallitusta hankkimaan valituksen johdosta kaupunginvaltuuston lausunnon.
Valituksen keskeinen sisältö
Valittajat vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista lainvastaisena. Valittajat katsovat, että kansliapäällikön valinnassa on rikottu
niin perustuslain, kunnallisista viranhaltijoista annetun lain ja naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun säännöksiä.
Lisäksi valittajat vaativat, että päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä.
Valitusoikeus ja määräajan noudattaminen
Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se,
johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Valittajien kotipaikka
on Helsinki, joten valittajilla on asiassa valitusoikeus.
Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaupunginvaltuuston päätöksen katsotaan tulleen kuntalaisten tietoon, kun päätös on asetettu yleisesti
nähtäville.
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Kaupunginvaltuuston 29.9.2016 päivätty pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäville 7.10.2016. Valitus on toimitettu hallinto-oikeudelle määräajassa.
Valituksen hylkääminen
Kaupunginhallitus pyytää jäljempänä esitettävin perustein valituksen
hylkäämistä. Kaupungin päätös ei ole syntynyt lainvastaisesti.
Valituksen keskeiset perusteet
Valituksessa katsotaan, että kaupunginhallituksen esityksessä kaupunginvaltuustolle ei ole vertailtu kärkihakijoita lainkaan. Ainoastaan virkaan esitetystä Sarvilinnasta on kirjoitettu lyhyt, ylimalkainen perustelu.
Valittajien näkemyksen mukaan kanssahakijoista sekä Ritva Viljasen
että Tuula Saxholmin ansiot ovat selvästi parempia kuin Sarvilinnan.
Koska hakijoissa on kaksi selvästi ansioituneempaa naista, niin kaupunginjohtajan esittelijänä kaupunginhallituksessa kuin kaupunginhallituksenkin olisi pitänyt esittää lainmukaiset perustelut sille, miksi nämä
kaksi selvästi ansioituneempaa naista halutaan syrjäyttää ja esittää valittavaksi huomattavasti vähemmän ansioitunut mies.
Valittajat katsovat, että Ritva Viljasella on selvästi laaja-alaisin johtamiskokemus suurista organisaatioista. Hän on ainoa, jolla on myös kokemusta esittelystä kaupunginhallituksessa. Hänellä on vankka julkistalouden ja -hallinnon tuntemus, näyttöä vahvaa strategista ajattelua
edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hänen osaamisensa ja näyttönsä vastaavat valittajien mukaan hakuilmoituksessa esitettyjä painotuksia.
Lisäksi valittajat katsovat, että Tuula Saxholmilla on pitkäaikainen kokemus kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta. Myös kaupungin
strategioiden valmistelu, aluerakentamisprojektien ohjaus ja asuntopolitiikan koordinointi sekä hallinnon yleinen kehittäminen kuuluvat hänen
johtamalleen osastolleen. Hän on myös perehtynyt konserniohjaukseen
ja toiminut va. kansliapäällikkönä nykyisessä kaupunginkansliassa.
Sarvilinnan osalta valittajat toteavat, että hänen johtamiskokemuksensa
on juridisiin kysymyksiin erikoistuneesta yksiköstä. Hänen työkokemuksensa painottuu oikeudellisiin asioihin. Kaupunginlakimiehenä hän on
oikeusasioiden yhteydessä perehtynyt kaupungin organisaatioon ja
edustanut kaupunkia laajoissa ja merkityksellisissä oikeudellisissa
asioissa. Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuitenkaan kuulu strategian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai toimintaan kuuluPostiosoite
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vat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muutoin kun hänen
oman osastonsa osalta.
Valittajat katsovat, että Ritva Viljasen osaaminen ja näytöt vastaavat
hakijoista parhaiten niitä seikkoja, jotka hakuilmoituksessa on mainittu
ja joita myös hallintosäännössä kansliapäällikölle määrätyt tehtävät ja
toimivalta edellyttävät.
Valittajat viittaavat perustuslain, kunnallisista viranhaltijoista annetun
lain, naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain ja yhdenvertaisuuslain säännöksiin. Valittajat katsovat, että kansliapäällikön virkaan kuuluu hallintosäännön mukaan merkittäviä toimivaltuuksia koko kaupunkikonsernin johtamiseksi. Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityisesti huomiota virkojen yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon. Kaiken edellä esitetyn sekä hakuasiakirjoista ilmi käyvien ansioiden ja suoritettujen henkilöarvioiden nojalla valittajien
näkemyksen mukaan sekä Ritva Viljanen että Tuula Saxholm ovat
epäilyksettä kaikilla objektiivisilla perusteilla arvioituina selvästi ansioituneempia kansliapäällikön virkaan kuin Sarvilinna. Heidän syrjäyttämisekseen ei ole esitetty mitään hyväksyttävää eikä laillista perustetta.
Tämän vuoksi valittajat vaativat, että kaupunginvaltuuston päätös on
kumottava ja asia palautettava uudelleen ratkaistavaksi.
Lisäksi valittajat pyytävät päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, koska kysymys on todella selkeästä ja räikeästä tasa-arvolain säädösten
rikkomisesta.
Vastauksen perustelut
Kansliapäällikön valintaperusteet
Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan
päättämä erityinen kelpoisuus.
Perustuslain 125 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Kansliapäälliköllä ei ole erikseen säädettyä kelpoisuusvaatimusta. Helsingin kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön 23 luvun 1
§:n mukaan kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksensa on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen
erinomainen ja ruotsin tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Julkaistussa hakuilmoituksessa muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi ilmoitettiin edellyttävän kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaiPostiosoite
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sessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja -hallinnon tuntemusta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös
sujuvaa englannin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kansainvälisiä verkostoja.
Valintamenettely
Virkaan haki hakuajan kuluessa 23 henkilöä. Hakemusten perusteella
haastatteluihin kutsuttiin seitsemän hakijaa. Haastattelujen perusteella
psykologisiin henkilöarviointiin kutsuttiin viisi hakijaa: Jyrki Heinonen,
Marja-Liisa Rinkineva, Sami Sarvilinna, Tuula Saxholm ja Ritva Viljanen.
Kaupunginhallituksen valtuustolle tekemän esityksen mukaan kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Kaikilla todettiin olevan kokemusta organisaatioiden johtamisesta, organisaatiomuutosten johtamisesta tai niiden johtamiseen osallistumisesta
sekä vankka julkistalouden ja -hallinnon tuntemus. Kaikilla arviointiin
osallistuneilla katsottiin olevan myös tarvittava kielitaito sekä tarvittava
kyky pitää yllä ja edistää kansainvälisiä verkostoja.
Hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Sami Sarvilinna on kansliapäällikön virkaan parhaiten soveltuva. Kaupunginhallitus katsoi, että
Sami Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativissa tehtävissä
ja henkilökohtaisen ominaisuudet antavat hänelle parhaat edellytykset
keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen.
Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä katsottiin
olevan erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä.
Kaupunginvaltuusto päätti suljetun lippuäänestyksen jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita OTL, VT, FM Sami Sarvilinnan kansliapäällikön virkaan 15.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi. Äänestyksessä Sami Sarvilinna sai 46 ääntä, Ritva Viljanen
36 ääntä, minkä lisäksi jätettiin yksi tyhjä äänestyslippu. Äänestyksestä
oli poissa kaksi valtuutettua.
Kaupunginvaltuuston päätöksen perustelu
Kaupunginvaltuusto ei ole perustellut äänestyksen jälkeen tehtyä päätöstä kansliapäällikön virkaan ottamisesta.
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Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perustelussa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Hallintolain 45 § 2 momentin 2 kohdan mukaan päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia.
Kunnallishallinnossa vaali on erityinen päätöksentekomuoto, jota monijäseninen toimielin käyttää henkilövalinnoissa. Sitä käyttämällä valitaan luottamushenkilöitä ja kunnan palvelukseen virka- tai työsuhteeseen tulevia henkilöitä. Vaalissa ääni annetaan suoraan henkilölle ja se
voidaan antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja kannatetuille. Vaali voidaan toimittaa myös suljetuin lipuin, kuten tässä tapauksessa on menetelty. Vaalimenettelyn erityisperusteiden vuoksi kaikkia lopullisen vaalipäätöksen perusteita saattaa olla mahdoton esittää. Vaalipäätöstä ei näistä menettelyn erityispiirteisiin liittyvistä syistä välttämättä tarvitse perustella.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että hallintolain vaatimukset päätöksen
perustelemisesta täyttyvät, kun kunnan toimielin ilmoittaa perustelunsa
muutoksenhakuvaiheessa (KHO 29.7.2006 T 1772, KHO 2013:46).
Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston
päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo
voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätökseen. Täten kaupunginhallitus ilmoittaa tässä lausunnossaan hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston puolesta perustelut kansliapäällikön virkaan ottamiselle. Kaupunginhallitus on jo kertaalleen perustellut Sami Sarvilinnan valintaa
kansliapäälliköksi tehdessään asiaa koskevan esityksen kaupunginvaltuustolle. Tässä lausunnossa täsmennetään näitä perusteluita.
Perustuslain yleiset nimitysperusteet
Perustuslain mukaan julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat:
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taito tarkoittaa hakijoiden koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa
henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä. (HE 1/1998 vp. s. 179 -180)
Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

101 (176)

Kj/11
30.01.2017

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 § mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos
työnantaja työhön ottaessaan tai tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut
toista sukupuolta oleva henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta taikka jollei
menettelyyn ole työn tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä.
Eri alojen tai toimialojen tavanomaisilla valintaperusteilla on keskeinen
merkitys, kun tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla vertaillaan kahden
henkilön ansioita virkaan nimitettäessä tai työhön otettaessa. Virkanimityksissä vertailuperuste yksilöidään yleisten nimitysperusteiden, kelpoisuusvaatimusten, viran nimen, virkatehtävien ja mahdollisen toimenkuvan puitteissa (Ahtela ym., Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 2006, s. 80).
Ansiovertailussa on otettava ensisijaisesti huomioon työnhakijoiden
koulutus, aiempi työkokemus sekä sellaiset työnhakijan ominaisuudet,
tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa ja jotka voidaan siten katsoa lisäansioksi. Jos muodollinen kelpoisuus täyttyy, ei
korkeampaa koulutusta välttämättä pidetä lisäansiona. Oikeuskäytännössä ammattikokemuksella on katsottu olevan suurempi merkitys kuin
työkokemuksella yleensä. Ammattikokemuksella tarkoitetaan sitä työkokemusta, jota on saatu tietyn ammatin harjoittamisesta, kun taas työkokemus on ihmisen työelämässä ylipäätään hankkimaa kokemusta.
Käytännön kokemusta arvioitaessa ei pelkästään työ- tai ammattikokemuksen pituus ole ollut ratkaisevaa. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä suuretkaan määrälliset palvelusvuosierot eivät välttämättä merkitse sitä, että kauemmin työssä ollutta pidettäisiin ansioituneempana (KHO 1989 A 32). Vasta huomattavilla palvelusvuosieroilla
on katsottu olevan merkitystä, kun ansioituneemmaksi katsotulla mieshakijalla oli alan työkokemusta yhteensä noin 12 vuotta ja virkaan valitulla naisella vain 1,5 vuotta (KHO 1989 A 40). Kuten koulutuksen
myös työ- ja ammattikokemuksen osalta tiettyä kokemuksen tasoa voidaan pitää riittävänä, eikä kokemusta sen tason ylittäviltä osin voida
katsoa lisäansioksi.
Mikäli hakijoiden ansiot painottuvat eri tavoin, työnantajalla on täytettävää tointa koskevien kelpoisuusvaatimusten puitteissa oikeus arvioida
ja painottaa hakijoiden ansioita tavalla, jonka se parhaiten arvioi edistävän tarpeitaan (KKO 1996:141, KKO 2005:24).
Lopullinen ansiovertailu on kokonaisarviointia, jossa otettaan huomioon
osa-alueista saadut tulokset. Arviointi tehdään yleensä sen aineiston
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perusteella, joka työnantajalla oli sen tehdessä kyseistä työhönottoa tai
muuta valintaa koskevaa päätöstä.
Poikkeamista ansiovertailun tuloksesta voidaan perustella useilla hyväksyttävillä syillä kuten hakijan henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja
sopivuudella työhön. Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pidempi
työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997/2296).
Selvityksenä siitä, että ansioituneemman hakijan sivuuttaminen on johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta, saattava olla erilaiset haastattelut ja testit sekä virantäyttömenettelyyn ennalta
asetetut valintaperusteet (Ahtela ym., Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
2006, s. 84).
Valituksessa esitetyistä väitteistä
Valituksessa on viitattu Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymiin
henkilöstöhankinnan periaatteisiin sekä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen antamiin ohjeisiin virkaanottopäätöksen valmistelemiseksi.
Henkilöstöhankinnan periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa
20.8.2012. Valituksessa ei ole esitetty mitään väitettä siitä, että kansliapäällikön valinnassa olisi toimittu kyseisten periaatteiden vastaisesti.
Virkaanottopäätöksen valmistelemista koskevia ohjeita ei ole hyväksytty minkään kaupungin viranomaisen päätöksellä. Kyse on sisäiseen
käyttöön laaditusta muistiosta, joka sisältää suosituksia, ei velvoittavia
ohjeita virkaanottopäätöksen valmisteluun. Jokainen virkaanottopäätöksen tekevä viranomainen, toimielin tai viranhaltija, vastaa päätöksen
perustelujen lainmukaisuudesta. Kuten edellä on todettu, toimielimen
suorittaessa virkavaalin päätöksen perustelut voidaan esittää vasta
muutoksenhakuvaiheessa.
Kansliapäällikön toimivaltuudet ja tehtävät
Kaupunginvaltuusto on valinnut 29.9.2016 Helsingin kaupungille uuden
kansliapäällikön hoitamaan sekä uuden 1.6.2017 voimaan tulevan Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaista kansliapäällikön virkaa että
nykyisen kaupunginkanslian johtosäännön mukaista kansliapäällikön
virkaa 31.5.2016 asti.
Ensi kuntavaalien jälkeen 1.6.2017 lukien Helsingin kaupungin organisaatiossa tapahtuu suuria muutoksia. Helsingin kaupungin johtajana ei
enää toimi kaupunginjohtaja. Uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa kesäkuussa 2017 Helsingin kaupunkia johtamaan valitaan
pormestari. Toisin kuin kaupunginjohtaja, pormestari ei ole viranhaltija,
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vaan luottamushenkilö. Pormestari valitaan valtuustokaudeksi eli neljän
vuoden määräajaksi.
Samalla Helsingin kaupungin organisaatiota muutetaan merkittävästi.
Nykyisiä virastoja ja liikelaitoksia yhdistetään siten, että kaupungin organisaatio koostuu jatkossa kaupunginkansliasta, neljästä toimialasta,
neljästä liikelaitoksesta, pelastuslaitoksesta ja tarkastusvirastosta. Tällä
hetkellä virastoja on kaksikymmentäkuusi ja liikelaitoksia viisi.
Pormestarin lisäksi valitaan neljä apulaispormestaria, yksi kullekin uudelle toimialalle. Apulaispormestari ovat myös luottamushenkilöitä ja
toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina.
Tässä yhteydessä kansliapäällikön tehtävät muuttuvat merkittävästi.
Tällä hetkellä kansliapäällikkö on kaupunginkanslian virastopäällikkö.
Kesäkuun alusta lukien kansliapäällikkö johtaa keskushallintoa ja on
neljän uuden toimialan toimialajohtajien esimies.
Kansliapäällikön toimivaltuudet ja tehtävät laajentuvat myös merkittävästi. Hänelle siirtyy osa nykyisistä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien toimivaltuuksista ja tehtävistä. Hän toimii esittelijänä
kaupunginhallituksessa ja sen jaostoissa, jollei hän ole määrännyt esittelytehtävää toiselle viranhaltijalle tai jollei pormestari tai apulaispormestarit ole ottaneet yksittäisessä asiassa häneltä esittelytehtävää pois
ja siirtäneet sitä joko pormestarille itselleen tai toiselle viranhaltijalle.
Kansliapäällikön täysin uudenlainen asema kaupungin ylimpänä viranhaltijana asettaa tiettyjä edellytyksiä virkaan valittavan henkilön henkilökohtaisille ominaisuuksille. Kansliapäällikkö tulee johtamaan kaupungin merkittävimpien päätösten viranhaltijavalmistelua. Samalla hänen
tulee toimia yhteistyössä kaupungin poliittisen johdon, erityisesti pormestarin ja apulaispormestarien, mutta myös muiden luottamushenkilöiden kanssa. Näin tärkeään tehtävään ei henkilöä voida valita vain
ansioluettelon pituuden perusteella.
Valinnan perustelut
Kaupunginvaltuuston päätöksen liitteenä on yhteenveto kansliapäällikön virkaa hakeneista henkilöistä. Yhteenvedossa on lueteltu hakijoiden nimi, syntymävuosi, äidinkieli, ylempi korkeakoulututkinto, muu
koulutus, työkokemus, työkokemus yhteensä ja eri ammattialoilta, kielitaito ja julkishallinnon ja -talouden tuntemus.
Valituksessa mainittujen kolmen henkilön osalta näistä seikoista voidaan todeta seuraavaa:
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Sami Sarvilinnalla on Helsingin yliopistosta oikeustieteen lisensiaatin ja
oikeustieteen kandidaatin tutkinnot sekä filosofian maisterin tutkinto
pääaineena englantilainen filologia. Lisäksi hänellä on Princetonin yliopistosta ”Master in Public Policy” -tutkinto ja Oxfordin yliopistosta ”Magister Juris in European and Comperative Law” -tutkinto ja hän on suorittanut varatuomarin arvonimeen oikeuttavan tuomioistuinharjoittelun.
Työkokemusta hänellä on yhteensä yli 15 vuotta, josta juridiikkaan liittyvää työkokemusta on yli 15 vuotta ja johtamiseen sekä kunnallishallintoon liittyvää työkokemusta yli 8 vuotta. Hän on ollut Helsingin kaupungin palveluksessa yli 8 vuotta.
Sarvilinna on työskennellyt mm. oikeusministeriössä hallitussihteerinä,
vanhempana hallitussihteerinä ja hallitusneuvoksena, Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina ja sekä Helsingin kaupungin kaupunginlakimiehenä.
Tuula Saxholmilla on Helsingin kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden
maisterin tutkinto. Hänellä on työkokemusta yhteensä yli 15 vuotta ja
johtamiseen liittyvää työkokemusta Helsingin kaupungin palveluksessa
yli 15 vuotta.
Saxholm on työskennellyt Helsingin kaupungilla mm. hallintopäällikkönä, talousarviopäällikkönä, rahoitusjohtajana ja va. kansliapäällikkönä.
Ritva Viljasella on Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatin ja valtiotieteen maisterin tutkinnot. Hänellä on työkokemusta yhteensä yli 15
vuotta, johtamiseen sekä julkishallintoon liittyvää työkokemusta yli 15
vuotta ja työkokemusta Helsingin kaupungin palveluksessa yli 4 vuotta.
Viljanen on työskennellyt mm. oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, sisäministeriössä hallintoneuvoksena ja aluehallintoyksikön
päällikkönä, Väestörekisterikeskuksessa ylijohtajana, sisäministeriössä
kansliapäällikkönä ja Helsingin kaupungilla sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana.
Kaupunginhallitus on esityksessään kaupunginvaltuustolle todennut perusteluissa, että kaikki arviointiin osallistuneet hakijat täyttivät viran kelpoisuusehdot. Kaikilla on todettu olevan kokemusta organisaatioiden
johtamisesta, organisaatiomuutosten johtamisesta tai niiden johtamiseen osallistumisesta sekä vankka julkistalouden ja -hallinnon tuntemus. Kaikilla arviointiin osallistuneilla on myös tarvittava kielitaito ja tarvittava taito pitää yllä ja edistää kansainvälisiä verkostoja.
Kaikkien valituksessa käsiteltyjen kolmen hakijan on siten todettu täyttävän sekä viran muodolliset kelpoisuusehdot sekä hakuilmoituksessa
asetetut vaatimukset. Näiden kolmen hakijan ansiot painottuvat eri tavalla. Koulutuksen ja englannin kielen taidon osalta Sarvilinnaa voidaan
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pitää ansioituneimpana. Viljanen on koulutukseltaan ja kielitaidoltaan
ansioituneempi kuin Saxholm. Kaikilla on pitkä kokemus julkishallinnon
johtotehtävistä. Viljasella on laajin kokemus julkishallinnon johtotehtävistä, mutta lyhyin työkokemus Helsingin kaupungin palveluksessa.
Viljasen tuntemus Helsingin kaupungin organisaatiosta kokonaisuudessaan on vähäisin, paitsi lyhyemmän palvelusajan vuoksi, niin myös sen
vuoksi, että hän kokemuksensa painottuu hänen oman toimialansa, sivistystoimen organisaatioon. Sarvilinna ja Saxholm ovat omissa tehtävissään olleet laajemmin tekemissä koko kaupunkiorganisaation kanssa ja tuntevat koko kaupungin organisaation ja toiminnot paremmin. Viljanen ei ole myöskään osallistunut kaupungin johtamisjärjestelmän uudistustyöhön samalla lailla kun Sarvilinna ja Saxholm.
Kokonaisuutena arvioiden hakijoiden ansioissa ei ole sellaisia eroja, että ansiovertailussa voitaisiin sanoa, että joku näistä kolmesta hakijasta
olisi selkeästi ansioitunein.
Kaupunginhallitus on esityksessään katsonut, että hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella Sami Sarvilinnan on kansliapäällikön tehtävään parhaiten soveltuva. Hänen ansioituneisuutensa
julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet
antavat hänelle parhaat edellytykset keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen
yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös
englannin kielellä.
Perusteluissa on siten painotettu Sarvilinnan ansioituneisuutta julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka
ovat käyneet ilmi haastattelusta ja psykologisista henkilöarvioinneista.
Sen lisäksi, että hakijoita on haastateltu hakuprosessin alkuvaiheessa,
on näitä kolmea hakijaa haastateltu myös lähes kaikkien kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien toimesta ennen valtuuston päätöksentekoa.
Sarvilinna on kaupunginlakimiehenä johtanut kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa osastopäällikkönä ja hänen toimivaltuuksiinsa on
kuulunut kaupungin puhevallan käyttö tuomioistuimissa tai missä muuten kaupungin edunvalvonta tulee kyseeseen sekä kaupungin puhevallan käyttö hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevan kaupungin viranomaisen tekemään päätökseen (Kaupunginkanslian johtosäännön 11 §:n 3 momentti). Näitä tehtäviä hoitaessaan Sarvilinna on hyvin perehtynyt koko kaupungin organisaatioon ja sen toimintaan. Tehtävässään hän on osallistunut myös kaupungin strategisesti tärkeiden ja taloudelliselta arvoltaan
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

106 (176)

Kj/11
30.01.2017

merkittävien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tehtävänsä
kaupunginlakimiehenä Sarvilinna on hoitanut ansiokkaasti.
Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen Sarvilinna on osallistunut sekä sääntötoimikunnan puheenjohtajana että uudistukseen liittyvien keskeisten työryhmien jäsenenä. Perehtyneisyys johtamisjärjestelmän uudistamiseen antaa Sarvilinnalle erinomaiset edellytykset johtaa
uudistuksen täytäntöönpanoa kansliapäällikkönä.
Sarvilinnan, Viljasen ja Saxholmin henkilökohtaisia ominaisuuksia suhteessa kansliapäällikön tehtävään on arvioitu erityisesti haastattelujen
ja psykologisten henkilöarviointien perusteella. Lisäksi he ovat kaikki olleet valitsijoille entuudestaan tunnettuja, koska he kaikki ovat toimineet
useita vuosia Helsingin kaupungin tärkeissä johtotehtävissä.
Tärkeiksi henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi kanslianpäällikön tehtävässä on katsottu vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, yhteistyökyky, kokonaiskuvan hahmottamiskyky sekä luotettavuus ja tasapuolisuus. Lisäksi
on pidetty tärkeänä, että valittava kansliapäällikkö mieltää oikein roolinsa virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon yhtymäkohdassa.
Kansliapäällikön tehtävänä on panna täytäntöön poliittisen johdon päätökset.
Psykologisia henkilöarvioita koskeva osuus tästä lausunnosta on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä. Tähän kohtaan kuuluva salassa pidettävä osuus lausunnosta on päätöksen liitteenä 1.
Haastattelujen ja henkilöarviointien nojalla Sarvilinna on katsottu paitsi
ansioidensa myös henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella tehtävään sopivimmaksi, koska hänellä on parhaat edellytykset panna pitkäjänteisesti täytäntöön poliittisen johdon tekemät päätökset kuten johtamisjärjestelmän uudistus, toimia objektiivisesti ja luotettavasti suhteessa kaikkiin sidosryhmiin sekä toimia strategisia kokonaisuuksia
hahmottavana johtajana.
Yhteenveto
Päätöksenteossa ja sen valmistelussa on noudatettu kohdeltu kaikkia
viranhakijoita tasapuolisesti.
Päätös on tehty perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet huomioiden.
Päätös ei ole myöskään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain syrjintäkiellon vastainen. Kaupunki katsoo, että tasa-arvolain
mukaisessa ansiovertailussa ei näiden kolmen hakijan, Sarvilinnan,
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Saxholmin ja Viljasen välillä ole merkittäviä eroja. Mikäli kuitenkin vastoin kaupungin näkemystä katsottaisiin Saxholmin tai Viljasen olevan
ansiovertailussa ansioituneempia kuin Sarvilinna, kaupungilla on kuitenkin ollut hyväksyttävä syy valita tehtävään Sarvilinnan hänen henkilökohtaisen sopivuutensa perusteella. Päätöksentekoon ei ole millään
tavoin vaikuttanut se, että virkaan valittu henkilö on eri sukupuolta kuin
kaksi muuta valituksessa mainittua hakijaa.
Valinta on tehty ennalta ilmoitettuja viran yleisiä kelpoisuusehtoja sekä
viran hakuilmoituksessa todettuja valintaperusteita noudattaen. Kansliapäällikön valinta on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu uudistuva organisaatio ja kansliapäällikön asema kaupungin ylimpänä viranhaltijana.
Päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole perusteita, koska viran
hoito on järjestettävä muutoksenhakuaikanakin ja koska päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua tarpeettomaksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 29 k.)
Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 15.11.2016

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Oikeuspalvelut (toimitettavaksi
hallinto-oikeudelle)

Otteen liitteet
Liite 1

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 23.01.2017 § 56
HEL 2016-012665 T 03 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
23.01.2017 Pöydälle
Esteelliset: Sami Sarvilinna, Ritva Viljanen
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pilvi Torstien ehdotuksesta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi
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12
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- kansliapäällikkö/U
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
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- toimitusjohtaja
henkilöstökassatoimikunta
toimialajohtajat
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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13
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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1
Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta
sekä kustannusvertailun päivitys
Pöydälle 23.01.2017
HEL 2014-012398 T 10 05 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Helsinki LED-hankkeen kustannusvertailun päivityksen 2016.
Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa rakennusvirastoa jatkamaan siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistuksessa 11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisessa laajuudessa ja yleisten töiden lautakunnan 29.11.2016 esityksen
mukaisesti tarkistettuna siten, että
- kaikki jäljellä olevat katujen ja puistojen elohopeavalaistukset (4 000
kpl) saneerataan LED-valaistuksiksi pääkatuja ja historiallisia Helsinkivalaisimia lukuun ottamatta.
- historiallisiin Helsinki-valaisimiin (1 900 kpl) asennetaan teknisistä ja
taloudellisista syistä ns. korvaava monimetallilamppu.
- kaikki elohopealampuilla varustetut sillanalus- ja alikulkuvalaisimet
(450 kpl) vaihdetaan LED-valaisimiksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että hanketta jatketaan vuosien
2017–2019 aikana kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Kaupunginhallitus päätti 7.4.2015 § 371 kehottaa rakennusvirastoa jatkamaan siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistuksessa 11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisessa laajuudessa vuosien 2015–2019 aikana kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että LED-teknologian nopean teknisen
kehityksen ja hintojen alentumisen vuoksi Helsinki LED -hankkeen kustannusvertailuun on syytä tehdä päivitys syyskuussa 2016.
Yleistä
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Helsingin kaduilla ja puistoissa on yhteensä noin 86 400 valaisinta
(vuoden 2014 selvityksessä noin 84 400), joista on suurpainenatriumvalaisimia 71 % (69,3 % vuonna 2014), monimetallivalaisimia 13 %
(10,9 % vuonna 2014), elohopeavalaisimia 7 % (16,4 % vuonna 2014),
LED-valaisimia 6 % (1,1 % vuonna 2014) ja muita valaisimia 3 % (2,3
% vuonna 2014). Ulkovalaistuksen vuotuinen sähkönkulutus on noin
47,5 GWh (noin 3 % kaupungin oman toiminnan energian kokonaiskulutuksesta) ja energiakustannus noin 4,1 milj. euroa vuodessa.
Ulkovalaistuksen energiatehokkuus on parantunut viime vuosina mm.
tehokkaan valaistuksen ohjausjärjestelmän ansiosta sekä suurpainenatriumlamppujen ja muiden valonlähteiden teknisen kehityksen myötä.
Keskimääräinen valaisinkohtainen sähkönkulutus on laskenut vuosina
1997–2015 noin 39 %, ja kaupungin koko ulkovalaistusverkon sähkönkulutus noin 26 %. Kaupungin ulkovalaisimista yli 60 % on rakennettu
tai saneerattu vuoden 2000 jälkeen. Toimenpiteiden seurauksena kaupungin ulkovalaistus on melko hyväkuntoista ja energiatehokasta.
Vuosina 2015 – 2016 on saneerattu noin 3 650 elohopeavalaisinta 95prosenttisesti LED-valaisimiksi. Valaisimia on Helsinki LED-hankkeen
saneerausohjelman mukaisesti saneerattava vielä 6 350 kpl.
LED-selvityksen päivitys
Rakennusvirasto on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti päivittänyt LED -selvityksen kustannusvertailun. Päivitetty kustannusvertailu
on liitteenä 1. Vuoden 2014 selvitys on liitteenä 2. Yleisten töiden lautakunnan esitys on päätöshistoriassa.
Kustannusvertailua varten on päivitetty taustatiedot, mm. sähkön hinta
sekä valaisinten lukumäärät, tehot ja yksikköhinnat. Investointikustannukset ovat tarkentuneet yksityiskohtaisemman suunnittelun ja kustannustietoisuuden seurauksena.
Historialliset Helsinki-valaisimet on päivitetyssä kustannusvertailussa
käsitelty omana kokonaisuutenaan. Koska liikuntaviraston liikuntareittien valaistukset siirtyvät osaksi katu- ja puistovalaistusverkkoa, ne ovat
päivitetyssä kustannusvertailussa mukana.
Itse saneerausvaihtoehtoihin ja aikatauluun ei ole tehty muutoksia.
Yleisten töiden lautakunta toteaa esityksessään, ettei pääkaduille ole
vieläkään tarjolla kilpailukykyisiä LED-valaisimia, ja laitekehitystä kannattaa tältä osin yhä seurata. Ulkovalaistuksen kattava ja nopea uusiminen LED-ratkaisuilla ei myöskään ole taloudellisesti eikä teknisesti
tarkoituksenmukaista lukuun ottamatta EU-määräysten vuoksi saneerattavia elohopeavalaistuksia sekä ns. korvaavalla suurpainenatriumlampuilla varustettuja valaistuksia.
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Yleisten töiden lautakunta esittää 29.11.2016, että LED-valaisinten
käyttöön siirtymistä julkisessa ulkovalaistuksessa jatketaan kustannusvertailun päivityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti. Yleisten töiden lautakunta esittää, että
- kaikki jäljellä olevat katujen ja puistojen elohopeavalaistukset (4 000
kpl) saneerataan LED-valaistuksiksi pääkatuja ja historiallisia Helsinkivalaisimia lukuun ottamatta.
- historiallisiin Helsinki-valaisimiin (1 900 kpl) asennetaan teknisistä ja
taloudellisista syistä ns. korvaava monimetallilamppu.
- kaikki elohopealampuilla varustetut sillanalus- ja alikulkuvalaisimet
(450 kpl) vaihdetaan LED-valaisimiksi.
Esityksen mukaan edellä mainitun saneerausohjelman kokonaiskustannus vuosille 2017 – 2019 on noin 6,1 milj. euroa ja vuosittaiset investointikustannukset noin 2 milj. euroa. Toimenpiteiden seurauksena vuotuinen energiankulutus alenee 2,9 GWh (noin 6 %), mistä syntyy noin
0,2 milj. euron vuotuiset energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö
vuodessa on noin 50 000 euroa. Jos saneerauksia ei toteuteta suunnitellussa aikataulussa, tulevat elohopeavalaistukset vähitellen sammumaan, koska uusia elohopealamppuja ei ole enää saatavilla.
Vuoden 2014 saneerausohjelmassa arvioitiin noin 10 000 valaisimen
(ve 1) rakennuskustannuksiksi noin 21,2 milj. euroa, kun päivitetyssä
vaihtoehdossa (ve 1) 6350 valaisimen rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 6,1 milj. euroa. Investointikustannusten taso on siten selvästi
alentunut vuoden 2014 arvioista.
Vuoden 2014 selvityksessä Helsinki LED -hankkeen vaihtoehdon 1 investoinnit perustuivat kaupungin vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014 – 2016 mukaiseen rahoitustasoon (noin 21 milj. euroa/vuosi). Tästä investointien osuudeksi oli arvioitu noin 10 milj. euroa
ja sähkönhankinnan sekä muiden käyttötalousmenojen osuudeksi noin
11 milj. euroa.
Päivitettyä saneerausohjelmaa on vuonna 2017 mahdollista jatkaa katujen perusparantamisessa ja liikennejärjestelyissä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Esittelijän kannanotot
Esittelijä toteaa, että Helsinki LED-hankkeen saneerausohjelman jatkaminen tulevina vuosina on tärkeää. Yleisten töiden lautakunnan esittämät teknisluontoiset tarkistukset saneerausohjelman ovat perusteltuja.
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Rahoituksen osalta esittelijä toteaa, että vuonna 2017 rakennusvirasto
voi toteuttaa päivitettyä saneerausohjelmaa katujen perusparantamisessa ja liikennejärjestelyissä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Jatkossa hanketta toteutetaan kulloinkin käytössä olevien määrärahojen puitteissa.
Helsinki LED -hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle seuraavan kerran vuonna 2020.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Kustannusvertailun päivitys 2016
Helsinki LED -hanke, selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista 2014

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
HKR

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 23.01.2017 § 64
HEL 2014-012398 T 10 05 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
23.01.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.
07.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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30.03.2015 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2016 § 460
HEL 2014-012398 T 10 05 01

Esitys
Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevan
Helsinki LED -hankkeen kustannusvertailun päivityksen ja esitti, että
LED-valaisinten käyttöön siirtymistä julkisessa ulkovalaistuksessa jatketaan kustannusvertailun päivityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti.
Kaupunginhallitus päätti 7.4.2015 § 371 kehottaa rakennusvirastoa jatkamaan siirtymistä LED-valaisinten käyttöön julkisessa ulkovalaistuksessa 11.9.2014 päivätyssä selvityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisessa laajuudessa vuosien 2015–2019 aikana kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Rakennusvirasto on toiminut kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ja siirtynyt käyttämään LEDvalaisimia uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissaan pääkatuja lukuun ottamatta. Vuosina 2015–2016 on saneerattu noin 3 650 elohopeavalaisinta 95-prosenttisesti LED-valaisimiksi.
Liitteenä 2 olevassa vuoden 2014 Helsinki LED -hankkeen selvityksessä todettiin: ”Vaihtoehdon 1 investoinnit ovat toteutettavissa nykyisen
tasoisella ulkovalaistuksen rahoituksella (noin 21 milj. euroa/vuosi).”
Tästä rahasta investointien osuus oli noin 10 milj. euroa ja sähkönhankinnan sekä muiden käyttötalousmenojen osuus noin 11 milj. euroa.
Tämän jälkeen katujen ja puistojen peruskorjaukseen osoitetun investointirahan määrä on tuntuvasti alentunut noin 7,7 milj. euroon, mikä
tarkoittaa ulkovalaistuksen peruskorjaukseen käytettävän rahoituksen
puolittumista noin 7 milj. eurosta vajaaseen 4 milj. euroon vuodeksi
2017.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen LED-valaisimiin siirtyminen
vaihtoehdon 1 mukaisesti ei ole mahdollista esitetyllä rahoituksella, sillä
se tarvitaan sähkö- ja televerkkojen yhteishankkeina tapahtuvaan uudistamiseen sekä olemassa olevan valaistusverkon toimivuuden ylläpitämiseen, eikä se sisällä Helsinki LED -hankkeen vaatimaa rahoitusta.
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Apua investointien rahoitukseen ei myöskään ole saatavissa ulkopuolisen rahoituksen, kuten energiatukien kautta, vaan saneerausohjelman
jatkaminen edellyttää noin 2 milj. euron vuotuista lisärahoitusta ulkovalaistuksen peruskorjaukseen vuosille 2017−2019. Vuoden 2017 rahoitus voidaan toteuttaa vuonna 2016 käyttämättä jääneen katujen peruskorjausmäärärahan ylitysoikeudella.
Kustannusvertailun päivityksessä päivitettiin laskentaparametrit ja lähtöoletukset, kuten sähkön hinta sekä valaisinten lukumäärät, tehot ja
yksikköhinnat. Investointikustannuksia saatiin myös tarkennettua yksityiskohtaisemman suunnittelun ja kustannustietoisuuden seurauksena.
Lisäksi historialliset Helsinki-valaisimet käsiteltiin omana kokonaisuutenaan. Saneerausvaihtoehdot ovat näitä päivityksiä lukuun ottamatta
muuten samat kuin vuoden 2014 selvityksessä. Vaihtoehdot sisältävät
myös liikuntaviraston hallinnoimien ulkoilureittien valaistukset, jotka
ovat rakennusviraston ylläpidossa. Rakennusviraston ja liikuntaviraston
valaistusten hallinnointi tullaan yhdistämään kaupungin organisaatiouudistuksessa siten, että liikuntaviraston liikuntareittien valaistukset siirtyvät osaksi katu- ja puistovalaistusverkkoa. Käytännön tasolla kumpaakin ulkovalaistusverkostokokonaisuutta on nykyisinkin hallittu ja rakennettu aina yhtenä ja samana verkkona.
Kustannusvertailun päivityksen perusteella tilanne on oleellisesti muuttunut vain matalampien investointikustannusten ja ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitetun rahoituksen vähentymisen osalta. Pääkaduille ei vieläkään ole tarjolla kilpailukykyisiä LED-valaisimia ja laitekehitystä kannattaa tältä osin yhä seurata. Ulkovalaistuksen kattava ja nopea
uusiminen LED-ratkaisuilla ei myöskään ole taloudellisesti eikä teknisesti tarkoituksenmukaista lukuun ottamatta EU-määräysten vuoksi saneerattavia elohopeavalaistuksia sekä ns. korvaavalla suurpainenatriumlampuilla varustettuja valaistuksia.
Vaihtoehdon 1 mukaan kaikki jäljellä olevat elohopeavalaistukset saneerataan pääosin LED-valaistukseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Valaisimia on yhteensä 6 350 kpl. Vaihtoehdon kokonaiskustannus
on noin 6,1 milj. euroa ja vuosittaiset investointikustannukset noin
2 milj. euroa. Toimenpiteiden seurauksena vuotuinen energiankulutus
alenee 2,9 GWh (noin 6 %), mistä syntyy noin 0,2 milj. euron vuotuiset
energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö vuodessa on noin
50 000 euroa. Toimenpiteet edellyttävät ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitettavan investointirahan lisäystä nykytasosta noin 2 milj. euroa/vuosi vuosina 2017−2019.
Vaihtoehdon 2 mukaan kaikki jäljellä olevat elohopeavalaistukset ja ns.
korvaavalla suurpainenatriumlampuilla varustetut valaistukset sekä osa
elinkaarensa päässä olevista suurpainenatriumvalaistuksista saneeraPostiosoite
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taan pääosin LED-valaistukseksi. Valaisimia on yhteensä 18 100 kpl.
Vuosina 2017−2020 tehtävä investointi on 16,4 milj. euroa ja vuosittaiset investointikustannukset noin 4,1 milj. euroa. Toimenpiteiden seurauksena vuotuinen energiankulutus alenee 7,2 GWh (noin 15 %), mistä syntyy noin 0,5 milj. euron vuotuiset energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö vuodessa on noin 100 000 euroa. Toimenpiteet edellyttävät ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitettavan investointirahan lisäystä nykytasosta noin 4,1 milj. euroa/vuosi vuosina 2017−2020.
Rakennusviraston osuus vuotuisesta lisärahoituksesta on noin 3,5 milj.
euroa ja liikuntaviraston osuus noin 0,6 milj. euroa.
Vaihtoehdon 3 mukaan kaikki kaupungin julkiset ulkovalaistukset saneerataan LED-valaistuksilla vuosina 2017−2018. Valaisimia on yhteensä 80 600 kpl. Investointi on suuruudeltaan 68,6 milj. euroa ja vuosittaiset investointikustannukset noin 34,3 milj. euroa. Toimenpiteiden
seurauksena vuotuinen energiankulutus alenee 29,4 GWh, mikä on
noin 60 % Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen nykyisestä
sähkönkulutuksesta. Toimenpiteistä syntyy noin 2,3 milj. euron vuotuiset energiakustannussäästöt. Kunnossapitosäästö vuodessa on noin
380 000 euroa. Toimenpiteet edellyttävät ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitettavan investointirahan lisäystä nykytasosta noin
34,3 milj. euroa/vuosi vuosina 2017−2018. Rakennusviraston osuus
vuotuisesta lisärahoituksesta on noin 33 milj. euroa ja liikuntaviraston
osuus noin 1,3 milj. euroa.
Kaikki vaihtoehdot edellyttävät rahoituksen lisäämistarvetta. Vaihtoehdot 2 ja 3 aiheuttavat myös henkilöstökustannuksia, jotka sisältyvät aiemmin mainittuihin kokonaiskustannuksiin.
Vaihtoehdon 1 toteuttaminen ei edellytä lisää henkilöresursseja, eikä
se myöskään ole saatavuuden, valaistustekniikan kehityksen yms. kannalta ongelmallinen. Vaihtoehdon toteuttamisen myötä energiankulutus
vähenee, valaistuksen laatu paranee eivätkä valaistusmenot lisäänny
kasvavasta valaistusverkosta huolimatta. Saneerausohjelman aikataulun pidentäminen ei ole mahdollista, sillä EU-määräykset ovat poistaneet elohopealamput markkinoilta. Jos saneerauksia ei toteuteta suunnitellussa aikataulussa tulevat elohopeavalaistukset vähitellen sammumaan, koska uusia elohopealamppuja ei ole enää saatavilla.
Vaihtoehdon 2 mukainen valaistusten uusiminen olisi EU-määräysten
vuoksi teknisesti tarkoituksenmukaista. Markkinoilta poistuneiden ns.
korvaavien suurpainenatriumlamppujen laadulliset ominaisuudet eivät
ole tyydyttäviä, ruskeanoranssi valo ei toista värejä hyvin ja energiansäästö on vähäinen. Pääosa kyseisistä lampuista sijaitsee liikuntaviraston hallinnoimilla ulkoilureiteillä. Saneerausohjelman aikataulun pidentäminen ei ole mahdollista, sillä EU-määräykset ovat poistaneet elohoPostiosoite
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pealamput ja ns. korvaavat suurpainenatriumlamput markkinoilta. Jos
saneerauksia ei toteuteta suunnitellussa aikataulussa tulevat valaistukset vähitellen sammumaan, koska uusia lamppuja ei ole enää saatavilla.
Vaihtoehdon 3 mukaisessa laajassa ja hyvin nopealla aikataululla toteutetussa saneerausohjelmassa saattaisi esiintyä suuria toimitus- ja
resurssiongelmia. LED-valaisinten ja ohjausjärjestelmien kehitys tulee
myös jatkumaan lähivuosina hyvin nopeana. Kaikkien valaistusten saneeraaminen LED-valaistuksiksi seuraavan parin vuoden aikana estäisi
tulevien tuotteiden potentiaalin hyödyntämisen lähitulevaisuudessa. Lisäksi on hyvin todennäköistä, että kaikkia valaistuksen ohjauksen mahdollistamia hyötyjä ei heti saneerausten jälkeen päästä hyödyntämään
mm. liian tiukan aikataulun ja tuotteiden yhteensopivuusongelmien
vuoksi, jolloin ensimmäisinä vuosina energiansäästöt jäävät odotettua
pienemmiksi. Saneerausohjelman aikataulu perustuu Helsinki LED hankkeen alkuperäiseen tavoitteeseen.
Yleisten töiden lautakunta esitti, että LED-valaistukseen siirtymistä jatketaan kustannusvertailun päivityksessä esitetyn vaihtoehdon 1 mukaan seuraavasti:
 Uudisrakentamisessa valaistus toteutetaan tästä eteenpäin LEDratkaisuilla pääkatuja lukuun ottamatta. Niiden osalta laitekehitystä
seurataan ja LED-valaistus otetaan käyttöön, kun se on tapauskohtaisesti kaupunkikuvallisesti tai teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista.
 Kaikki jäljellä olevat katujen ja puistojen elohopeavalaistukset
(4 000 kpl) saneerataan LED-valaistuksiksi pääkatuja ja historiallisia
Helsinki-valaisimia lukuun ottamatta.
 Historiallisiin Helsinki-valaisimiin (1 900 kpl) asennetaan teknisistä
ja taloudellisista syistä ns. korvaava monimetallilamppu.
 Kaikki elohopealampuilla varustetut sillanalus- ja alikulkuvalaisimet
(450 kpl) vaihdetaan LED-valaisimiksi.
 Valaistuksen toteutuksessa noudatetaan vuonna 2014 valmistuneen Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvityksen periaatteita.
 Valaistuksen ohjauksessa noudatetaan vuoden 2014 selvityksessä
esitettyjä periaatteita.
 Saneeraustoimet toteutetaan vuosina 2017–2019 ja ne edellyttävät
ulkovalaistuksen peruskorjaukseen osoitettavan investointirahan lisäystä nykytasosta noin 2 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2017 rahoitus
voidaan toteuttaa vuonna 2016 käyttämättä jääneen katujen peruskorjausmäärärahan ylitysoikeudella.
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 Helsinki LED -hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuonna 2020.
Yleisten töiden lautakunta esitti, että LED-hankkeen toteutus tulee turvata ja käydä läpi alkuvuonna 2017 ennen seuraavia raamineuvotteluita. Näin huolehditaan siitä, että hankkeen toteuttamisen vaatima lisärahoitus huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoissa.
Samalla lautakunta esitti huolensa liikuntaviraston hallinnoimien liikuntareittien valaistuksen kunnosta ja toivoo, että niiden kunnostaminen
huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoituksessa.
Käsittely
29.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijän muutos:
Muutos kappaleeseen 5, kappaleen viimeinen virke poistetaan ja sen tilalle lisätään seuraava teksti: Rakennusviraston ja liikuntaviraston valaistusten hallinnointi tullaan yhdistämään kaupungin organisaatiouudistuksessa siten, että liikuntaviraston liikuntareittien valaistukset siirtyvät osaksi katu- ja puistovalaistusverkkoa. Käytännön tasolla kumpaakin ulkovalaistusverkostokokonaisuutta on nykyisinkin hallittu ja rakennettu aina yhtenä ja samana verkkona.
Vastaehdotus:
Antti Möller:
Lautakunta kannatti yksimielisesti jäsen Möllerin vastaehdotusta
Lisätään uusi kohta 16:
Yleisten töiden lautakunta esittää, että LED-hankkeen toteutus tulee
turvata ja käydä läpi alkuvuonna 2017 ennen seuraavia raamineuvotteluita. Näin huolehditaan siitä, että hankkeen toteuttamisen vaatima lisärahoitus huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoissa.
Samalla lautakunta esittää huolensa liikuntaviraston hallinnoimien liikuntareittien valaistuksen kunnosta ja toivoo, että niiden kunnostaminen huomioidaan vuosien 2018-2019 määrärahoituksessa.
22.11.2016 Pöydälle
04.11.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
28.10.2014 Pöydälle
Esittelijä
osastopäällikkö
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Tommi Valve, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 39571
tommi.valve(a)hel.fi
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2
Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksyminen
Pöydälle 23.01.2017
HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä esityslistan liitteenä 2 olevan, NCC Property Development
Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti siten, että kaupunki maksaa NCC Property Development Oy:lle indeksisidonnaisena
korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0 %)
- oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen
kaupungin puolesta ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä
muutoksia.
Samalla kaupunginhallitus päättää myöntää liikennelaitos -liikelaitokselle vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi 685 000 euroa liityntäpysäköintisopimuksen
mukaisessa ensimmäisessä vaiheessa tehtävään 20 autopaikan käyttöoikeuden lunastamiseen 60 vuoden määräajaksi. Lunastushinta 664
906 euroa on sidottu rakennuskustannusindeksiin (RI=101,15;
10/2016). Lopullinen hinta määräytyy edellä mainitun lunastushinnan ja
ensimmäisen maksuerähetkellä tiedossa olevan indeksin pisteluvun
nousun perusteella.
Esittelijän perustelut
Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esitys
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 8.12.2016 liityntäpysäköintipaikkoja koskevan sopimuksen hyväksymistä NCC Property Development Oy:n kanssa siten, että
- liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa
vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä viimeistään 31.12.2025,
- HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista
yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja
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- autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä vuotta liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien, ja muuten tehtävästä sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.
Johtokunta esittää samalla, että kaupunginhallitus myöntää HKL:lle
kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan autopaikkojen käyttöoikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten.
Johtokunnan esitys on liitteenä 1. Sopimusluonnos on liitteenä 2, karttapiirros liitteenä 3 ja liityntäpysäköintipaikkojen käyttökorvauslaskelma
16.11.2016 liitteenä 4.
Taustaa
Laajasalon Yliskylään on 9.1.2015 vahvistunut asemakaavamuutos nro
11743, joka mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentamisen korttelin
49034 tonteille nro 2 ja 5. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna 2015
aloittanut asemakaavamuutostyöt Laajasalontien muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Kaupunkibulevardisuunnittelussa uuden ostoskeskuksen välittömään läheisyyteen on suunnitteilla merkittävä joukkoliikenteen vaihtopaikka raitiovaunu- ja linja-autopysäkkeineen.
Hankkeen laajuus ja sopimuksen sisältö
NCC Property Development Oy toteuttaa ostoskeskuksen yhteyteen
maanalaiseen pysäköintikellarin. NCC Property Development Oy ja
HKL ovat neuvotelleet autojen liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamisesta ostoskeskuksen yhteyteen rakennettavaan pysäköintikellariin.
Perustettava Kiinteistö Oy Laajasalon uusi ostoskeskus toteuttaa 50
pysäköinnin käyttöoikeuspaikkaa HKL:n liityntäpysäköintiä varten ja
luovuttaa niiden käyttöoikeuden HKL:lle.
Ensimmäiset 20 autopaikkaa kaupunki lunastaa hintaan 664 906 euroa
(alv 0) aluksi bussiliikennettä tukevan liityntäpysäköinnin käyttöön ostoskeskuksen valmistuttua, arviolta vuonna 2018. Loput 30 autopaikkaa
kaupunki lunastaa hintaan 997 359 euroa (alv 0) myöhemmin aloittavaa raitioliikennettä tukevan liityntäpysäköinnin käyttöön raitioliikenteen
käynnistyessä Laajasalossa, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.
Käyttöoikeussopimuksen mukaan Kiinteistö Oy Laajasalon uusi ostoskeskus luovuttaa liityntäpysäköintipaikat HKL:n käyttöön 60 vuodeksi
liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien.
Sopimuksessa sovitaan myös liityntäpysäköintipaikkojen ylläpitokustannuksista, käyttöoikeuskorvauksen maksamisesta, liityntäpysäköintipaikkojen vuorottaiskäytöstä ja pysäköinnin opasteista.
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HKL:n liityntäliikenteen käyttöoikeuspaikat ovat liityntäpysäköinnin käytössä maanantaista perjantaihin kello 05.00 – 17.30 välisenä aikana.
Maanantaista perjantaihin ennen klo 5.00 ja klo 17.30 jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin pysäköintipaikat ovat ostoskeskuksen vapaassa asiakaskäytössä. HKL määrittelee liityntäpysäköinnin hinnat ja maksutavat.
Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti HKL maksaa NCC:lle korvauksena viidenkymmenen autopaikan osalta yhteensä 1 662 265 euroa (alv
0) eli voimassa olevan arvonlisäveron mukaisesti laskettuna 2 061 208
euroa. Korvaus muodostuu liityntäpysäköinnin rakennuttamis- ja suunnittelukuluista sekä ylläpitokuluista. Korvauksen maksaminen jaetaan
kahteen erään liityntäpysäköinnin käyttöoikeuspaikkojen luovuttamisen
mukaisesti. Sopimuksessa on huomioitu myös se, että jos Laajasalon
uusi ostoskeskus ei saa rakennuslupaa niin käyttöoikeussopimuskin
raukeaa.
Liityntäpysäköintipaikkojen ensimmäinen vaihe (20 autopaikkaa) rahoitetaan vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, Muut
kohteet, Khn käytettäviksi päätösehdotuksen mukaisesti. Sopimuksen
toisen vaiheen (30 autopaikkaa) rahoitukseen varaudutaan kaupungin
talousarvioon sisällytettävässä investointiohjelmassa niiden lunastusajankohdan täsmentyessä.
Ostoskeskuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2017. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti sen tultua kaupunginhallituksessa
hyväksytyksi.
Sopimusluonnosta on tarkistettu pysäköintiaikojen ja virheellisen indeksin osalta, ja tarkistettu sopimus on liitteenä.
Esittelijän kannanotot
Esittelijä toteaa, että hanke on perusteltu Laajasalon kehittyvien liikenneyhteyksien ja alueelle suunnitellun täydennysrakentamisen näkökulmasta. Liityntäpysäköinti tukee tulevaa Kruunusiltojen ja mahdollisen
kaupunkibulevardin myötä rakentuvaa raitioliikennettä sekä joukkoliikenteen vaihtopaikkayhteyksiä ostoskeskuksen edessä. Kaupunginvaltuuston 31.8.2016 hyväksymän Kruunusillat -hankkeen yleissuunnitelmassa todettiin, että hankkeen yhteydessä ei erikseen toteuteta autoille
liityntäpysäköintipaikkoja, vaan että liityntäpysäköintiä voidaan harkita
Yliskylän keskukseen ostoskeskuksen yhteyteen.
Käyttöoikeuskorvauksen kustannusta 33 000 euroa/autopaikka voidaan
pitää kohtuullisena, sillä vastaavantyyppisten kohteiden toteutuskustannukset ovat olleet keskimäärin 35 000 – 39 000 euroa/autopaikka.
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Nyt esillä oleva sopimus koskee vain autopaikkoja. Ostoskeskushankkeen yhteydessä ostoskeskuksen varaajat ja NCC Property Development Oy toteuttavat rakennusvalvonnan edellyttämät asiakkaiden ja
työntekijöiden pyöräpaikat. Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelman mukaisesti Laajasalon alueelle suunnitellaan raitiotiepysäkkien
yhteyteen polkupyörien liityntäpysäköintiä. Tavoitemääränä on 25 pyöräpaikkaa merkittävimpien pysäkkien yhteyteen, kuitenkin vähintään 10
paikkaa pysäkkiä kohden.
Lopuksi esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunki osallistuu Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymän koordinoimaan seudulliseen yhteistyöhön liityntäpysäköinnin kehittämisen osalta ja huomioi omassa toiminnassaan yhteisesti sovitut seudulliset kehittämislinjaukset. HSL on
osaltaan ollut mukana Kruunusillat -hankkeen raitiotieyhteyden valmistelussa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Liikennelaitos -liikelaitoksen esitys 8.12.2016
Liityntäpysäköintisopimus
Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittelu
Kustannuslaskelma

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
HKL

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 23.01.2017 § 65
HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
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23.01.2017 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura
Rissasen ehdotuksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 203
HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä NCC:n kanssa solmittavan sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen
käyttöoikeuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta
niin, että
 liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa
vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä viimeistään 31.12.2025,
 HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja
 autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä (60) vuotta liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien,
ja muuten tehtävästä sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.
Johtokunta päättää esittää edellä tarkoitetun sopimusluonnoksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi niin, että kaupunginhallitus samalla
myöntää HKL:lle kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan autopaikkojen käyttöoikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten.
Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja
kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla.
Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä
tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen.
Käsittely
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

127 (176)

Ryj/2
30.01.2017

08.12.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän lisäys päätösehdotukseen:
Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja
kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla
Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä
tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen.
Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785
johanna.nyyssonen(a)hel.fi
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3
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 3 ja 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta
pelastuslautakunta
teknisen palvelun lautakunta
yleisten töiden lautakunta
ympäristölautakunta

19.1.2017
17.1.2017
26.1.2017
17. ja 24.1.2017
24.1.2017

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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1
Jäsenten kutsuminen tiedepalkinnon jakoa valmistelevaan asiantuntijaryhmään
HEL 2016-014408 T 00 00 02

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää kutsua tiedepalkintoehdotusta valmistelevan
asiantuntijatyöryhmän jäseniksi vuosiksi 2017 - 2019 Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja Suomen Akatemian
tutkimuksesta vastaavan ylijohtajan sekä nimetä asiantuntijatyöryhmän
puheenjohtajaksi sivistystoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan.
Esittelijän perustelut
Helsingin tiedepalkinto on jaettu vuodesta 1996 lähtien. Palkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina.
Palkinnon myöntämistä on valmisteltu asiantuntijatyöryhmässä, jonka
kaupunginhallitus on kutsunut kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellinen
ryhmä, joka vastasi kokoonpanoltaan nyt esitettyä, toimi vuosina 2014 2016. Kaupunginhallitus on vuosittain myöntänyt palkinnon mainitun
asiantuntijaryhmän esityksen pohjalta.
Tiedepalkintoa varten on kaupungin talousarvion kohtaan 1 04 02 varattu 10 000 euroa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1

Tietokeskuksen esitys asiantuntijaryhmän asettamisesta.pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Kutsutut
Tiedoksi
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

130 (176)

Sj/1
30.01.2017

Tietokeskus

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

131 (176)

Sj/2
30.01.2017

2
Valtuutettu Heikki Takkisen aloite palkkatuella työllistettyjen jatkosijoittamisesta
HEL 2016-006873 T 00 00 03

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Takkinen ja 7 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen joitakin vuosia sitten lakkautetun toimintamallin mukaisesti vaikeasti työllistettäviä pitkäaikaistyöttömiä, kielitaidottomia maahanmuuttajia, kuntoutuksesta tulleita, vajaakuntoisia ja jo osittain syrjäytyneitä nuoria tukityöllistettyjä tulisi kaupungin omien virastojen ja laitosten lisäksi jatkosijoittaa kolmannelle
sektorille tuomaan lisäresursseja järjestöjen toimintaan.
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.
Aloitteessa esitetään, että kaupunki alkaisi uudestaan jatkosijoittaa
työttömiä kolmannelle sektorille. Jatkosijoittamisessa oli kyse järjestelystä, jossa Helsingin kaupunki osoitti palkkatuella työllistettävän henkilön työskentelemään kaupungin ulkopuolisessa yhdistyksessä tai
muussa yhteisössä. Työllistetty henkilö oli työsuhteessa kaupungille.
Järjestelyn edellytyksenä oli, että työtön oli saanut TE-toimistolta myönteisen palkkatukea koskevan päätöksen, jolloin kaupunki sai palkkakuluista TE-toimistolta korvausta samoin kuin omaan organisaatioonsa
työllistetyistä henkilöistä.
Järjestelyn suuri ongelma oli, että kaupunki oli eri yhteisöissä työskentelevien henkilöiden työnantaja, vaikka kaupungilla ei ollut mitään mahdollisuutta seurata heidän työskentelyään tai työpaikan olosuhteita,
joista työnantaja on juridisessakin vastuussa. Tästä syystä järjestelystä
luovuttiin ja se korvattiin valtion palkkatuen lisäksi maksettavalla Helsinki-lisällä, jota kaupunki alkoi vuonna 1998 maksaa työttömän palkkauskustannuksiin työttömien työllistämiseksi kolmannelle sektorille.
Nykyisten Helsinki-lisää koskevien ohjeiden mukaan työllistämisen tukea voidaan maksaa säätiöille, yhdistyksille ja yrityksille. Tukea voidaan maksaa sekä perinteisenä työllistämistukena työttömän palkkauskustannuksiin että myös rekrytoinnista aiheutuviin kuluihin joko rekryPostiosoite
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tointitukena tai -palkkiona. Yrityksillä, yhdistyksillä ja säätiöillä on Helsinki-lisän lisäksi mahdollisuus saada samanaikaisesti TE-toimiston
maksamaa palkkatukea. Työllistämistuessa palkkatukipäätöksen saaminen on edellytys tuen saamiselle ja käytännössä näiden tukien yhdistelmä korvaa yhdistyksille ja säätiöille aiheutuvat työttömän palkkauskustannukset kokonaisuudessaan.
Helsinki-lisä täydentää kaupungin muita toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi. Helsingin kaupunki mm. tarjoaa itse monipuolisesti palkkatukipaikkoja kaupungin omiin virastoihin ja liikelaitoksiin. Työ- ja elinkeinohallinto päättää vuosittain palkkatuen käytöstä kohderyhmittäin eli
toisin sanoen siitä keitä työttömiä näihin paikkoihin voidaan työllistää.
Samat kohderyhmämäärittelyt koskevat kaikkia työnantajia.
Helsinki -lisään varatut määrärahat ovat riittäviä sen myöntämiseksi
kaikille kriteerit täyttäville yrityksille ja yhdistyksille. Helsinki-lisän avulla
tuetaan siis jo tällä hetkellä kolmatta sektoria lisäresurssein. Tämän
vuoksi työllistettyjen jatkosijoittaminen kolmannelle sektorille ei ole
enää tarkoituksenmukaista.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461
ilkka.oksman(a)hel.fi

Liitteet
1

Takkinen Heikki ym. valtuustoaloite Kvsto 8.6.2016 asia 18

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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3
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
liikuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
suomenkielisen työväenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta
eläintarhan johtaja
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja
Työterveys Helsinki
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- toimitusjohtaja

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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1
Poikkeamishakemus (Fastighets Ab Sirius, Kaartinkaupungin tontti
48/16, Fabianinkatu 4)
HEL 2016-000793 T 10 04 01

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää myöntää Fastighetsaktiebolaget Siriukselle
poikkeamishakemuksen mukaisen poikkeamisen asemakaavassa numero 9899 osoitetusta käyttötarkoituksesta rakennuksen
1 205 k-m² osalta.
Hakija
Fastighetsaktiebolaget Sirius (5.1.2016)
Rakennuspaikka
3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 48 tontti 16, osoitteessa
Fabianinkatu 4
Hakemus
Toimistohuoneistojen (yhteensä 1 205 k-m²) pysyvä käyttötarkoituksen
muuttaminen asuntokäyttöön rakennuksen 2., 3. ja 5. kerroksessa poiketen asemakaavasta, jossa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K).
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennuksella on painava
historia asuinrakennuksena ja nyt osa rakennuksen tiloista palautettaisiin asuntokäyttöön ja sisätilat kunnostettaisiin kaavan mukaisesti historiaa kunnioittaen. Toimitilojen muuttaminen asunnoiksi elävöittäisi Kasarmitorin aluetta ja edesauttaisi sen palvelutason säilymistä.
Säännökset, joista poiketaan
Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.
Kaavamääräykset
Alueella on voimassa 14.1.1992 vahvistettu asemakaava nro 9899.
Asemakaavan mukaan tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Tontilla sijaitseva rakennus on määrätty suojeltavaksi sr-1
merkinnällä. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista
asumisen ja toimitilan aluetta. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kau-

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

136 (176)

Kaj/1
30.01.2017

punginvaltuusto 26.10.2016) alue on liike- ja palvelukeskusta-aluetta
(C1).
Kiinteistön huoneistot ovat toimistokäytössä, lukuun ottamatta ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevia liikehuoneistoja, yhtä kiinteistöyhtiön
omistamaa asuntoa ja ullakolla asuinkäyttöön muutettuja tiloja.
Osallisten kuuleminen
Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke
saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (21.4.2016) ja ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla 28.4. - 12.5.2016. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.
Saadut lausunnot
Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (10.5.2016) että rakennus on
suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1, mikä kohdistuu rakennuksen
arvoihin kokonaisuutena. Määräyksissä mainitaan erityisesti, että suojellun rakennuksen sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa tai tyyliä ei turmella. Käyttötarkoituksen
muutoksessa on tärkeää varmistua siitä, että rakennuksen arvokkaat
sisätilat säilyttävät rakennustaiteellisen ja historiallisen arvonsa asemakaavan suojelumääräyksen mukaisesti. Tilojen nykymuoto ja säilyneisyys tulee selvittää erillisen tilainventoinnin myötä, jossa säilyneet tilamuodot ja -sarjat, pinnat sekä kiinteät rakennusosat on dokumentoitu.
Arvokkaita tilasarjoja ja huonemuotoja ei saa muutoksessa purkaa. Rakennuksen välipohjiin ei tulisi lähtökohtaisesti kajota. Talon arvokkaat
säilyneet jugend-uunit tulee inventoida ja säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.
Kaupunginmuseo puoltaa Fabianinkatu 4 poikkeamispäätöshakemusta
tilojen muuttamiseksi asuinkäyttöön, voimassa olevan asemakaavan
suojelumääräyksen sr-1 ja oheisten huomioiden mukaisesti. Rakennussuojelutavoitteiden toteuttaminen vaatii osaavan suunnittelun ohella
asiantuntevan tilainventoinnin, jonka perusteella voidaan arvioida esitettyjen purkujen ja huoneistojaon mahdollisuutta.
Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa (20.4.2016), että tontti 3/48/16
(Fabianinkatu 4) on asemakaavassa numero 9899 merkitty kuulumaan
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K). Kaavamuutoksessa
ei ole mitään poistuvaa merkintää, eli tontin käyttötarkoitusta ei liene aikaisemmin määrätty. Nyt on tarkoitus poikkeamisluvalla palauttaa
asuinkäyttöön 1 205 k-m². Asiassa tulee tehdä maankäyttösopimus, ellei kaupunginhallitus muuta maankäyttösopimusmenettelyä koskevaa
päätöstä.
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Perustelut
Hakijan tarkoituksena on toimistohuoneistojen (yhteensä 1 205 k-m²)
pysyvä käyttötarkoituksen muuttaminen asuinkäyttöön rakennuksen 2.,
3. ja 5. kerroksessa. Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten,
että tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K).
Toimitilarakenteen säilyttäminen ja vahvistaminen alueella olisi yleiskaavan tavoitteiden mukaista, jotta toiminnaltaan sekoittunut kaupunkirakenne palveluineen säilyy. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että
haettu toimenpide voidaan kuitenkin toteuttaa, koska yksittäisenä, kerrosalaltaan pienenä kohteena hankkeen vaikutukset alueen toiminnalliseen rakenteeseen ja yrityksiin ovat kuitenkin vähäisiä ja koska toimitilojen määrä alueella ei tällä muutoksella vähene merkittävästi. Jatkossa tämän kaltaisia käyttötarkoituksen muutoksia tulee arvioida osana
laajempaa kokonaisuutta.
Hakemus on ollut pitkään vireillä mm. koska maankäyttömaksumenettely on otettu uuteen valmisteluun. Toistaiseksi lähialueilla on edelleen
löydettävissä vastaavan kaltaista vuokrattavaa tai ostettavaa toimitilaa,
mutta sen ennakoidaan vähenevän lähivuosina, kun toimitiloja muutetaan asumiseen kantakaupungissa yhä kiihtyvällä tahdilla. Muihin alueella toimiviin yrityksiin muutoksella saattaa olla välillisiä vaikutuksia.
Toimistotilan määrän väheneminen käyttötarkoituksen muutoshankkeiden myötä kantakaupungin sekoittuneilla alueilla on tätä yksittäistä
kohdetta laajempi ilmiö, jolla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia alueen
yritysverkostojen toimintaedellytyksiin, kivijalkapalveluihin ja toimitilojen
vuokratason kehitykseen.
Kaupunginhallitus hyväksyi 16.1.2017 (§ 1) kiinteistölautakunnan Helsingin kaupungin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 48
tontin nro 16 omistajan Fastighets Ab Siriuksen kanssa ehdollisesti tekemän maankäyttösopimuksen.
Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.
Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Sovellettavat oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 §:n 1 momentti, 171, 173 ja 174 §:t.
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Rakennusvalvontataksa 2016, 8 §:n a-kohta.
Maksu
1500 euroa.
Jatkotoimenpiteet
Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen antopäivästä lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.2.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.
Esittelijän perustelut
Esittelijä toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 momentin
mukaan kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä,
määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.
Hakemukseen liittyy maankäyttösopimus, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.1.2017 § 1, joten toimivalta poikkeamisen ratkaisussa on kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti kaupunginhallituksella.
Korkein hallinto-oikeus antoi 10.6.2016 vuosikirjapäätöksen, joka koskee maankäyttösopimusmenettelyä poikkeamislupapäätösten yhteydessä. Päätöksen johdosta kaupunginhallituksen hyväksymiä 9.6.2014
(685 §) maapoliittisia periaatteita tarkistetaan oikeuskäytännön mukaiseksi. Periaatteita muutetaan siten, että jatkossa poikkeamispäätöksestä, alueellisen poikkeamisluvan mukaisesti myönnetystä rakennusluvasta tai suunnittelutarveratkaisusta, kaupunki ei 10.6.2016 alkaen peri
maankäyttökorvauksia Asiaa koskeva esitys on tulossa kiinteistölautakunnasta (26.1.2017) kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Fastighetsaktiebolaget Sirius Ab:n kanssa tehdyssä 21.12.2016 allekirjoitetussa maankäyttösopimuksessa on varauduttu valmisteilla olevaan
muutokseen, jonka mukaan korvausta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistumisesta ei ole maksettava.
Esittelijä puoltaa poikkeamisen myöntämistä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
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Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Ympäristökartta
Asemakaavaote
Sirius_maankäyttösopimus.pdf

Muutoksenhaku
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Hakija

Otteen liitteet
Hallintovalitus, poikkeamispäätös
ja suunnittelutarveratkaisu
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Hallintovalitus, poikkeamispäätös
ja suunnittelutarveratkaisu
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi
Kaupunginmuseo
Kiinteistövirasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria
Kaupunkisuunnitteluvirasto 7.12.2016
HEL 2016-000793 T 10 04 01

Rakvv 3-011-16-S, Ksv 5044_40
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Fastighets Ab Sirius (jättöpäivämäärä 5.1.2016)
Rakennuspaikka
3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 48 tontti 16 (osoite Fabianinkatu 4
Haettu toimenpide
Toimistohuoneistojen (yhteensä 1 205 k-m2) pysyvä käyttötarkoituksen
muuttaminen asuntokäyttöön rakennuksen 2., 3. ja 5. kerroksessa poiketen asemakaavasta, jossa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K).
Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennuksella on painava
historia asuinrakennuksena ja nyt osa rakennuksen tiloista palautettaisiin asuntokäyttöön ja sisätilat kaavan mukaisesti kunnostettaisiin historiaa kunnioittaen. Toimitilojen muuttaminen asunnoiksi elävöittäisi Kasarmitorin aluetta ja sen palvelutason säilymistä.
Säännökset, joista poiketaan
Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.
Selostus
Alueella, jolla on voimassa 14.1.1992 vahvistettu asemakaava nro
9899. Asemakaavan mukaan tontti on liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (K). Tontilla sijaitseva rakennus on määrätty suojeltavaksi sr-1 merkinnällä. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja toimitilan aluetta.
Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on Liike- ja palvelukeskusta-aluetta (C1).
Nykytilanne
Kiinteistön huoneistot ovat toimistokäytössä, lukuun ottamatta ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevia liikehuoneistoja, yhtä kiinteistöyhtiön
omistamaan asuntoa sekä ullakolla asumiskäyttöön muutettuja tiloja.
Hakijan tarkoituksena on toimistohuoneistojen (yhteensä 1 205 k-m2)
pysyvä käyttötarkoituksen muuttaminen asuntokäyttöön rakennuksen
2., 3. ja 5. kerroksessa.
Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että tontti on liike- ja
toimistorakennusten korttelialuetta (K).
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Saadut lausunnot
Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan (10.5.2016) että rakennus on
suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1, mikä kohdistuu rakennuksen
arvoihin kokonaisuutena. Määräyksissä mainitaan erityisesti, että suojellun rakennuksen sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa tai tyyliä ei turmella. Käyttötarkoituksen
muutoksessa on tärkeää varmistua siitä, että rakennuksen arvokkaat
sisätilat säilyttävät rakennustaiteellisen ja historiallisen arvonsa asemakaavan suojelumääräyksen mukaisesti. Tilojen nykymuoto ja säilyneisyys tulee selvittää erillisen tilainventoinnin myötä, jossa säilyneet tilamuodot ja -sarjat, pinnat sekä kiinteät rakennusosat on dokumentoitu.
Arvokkaita tilasarjoja ja huonemuotoja ei saa muutoksessa purkaa. Rakennuksen välipohjiin ei tulisi lähtökohtaisesti kajota. Talon arvokkaat
säilyneet jugend-uunit tulee inventoida ja säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.
Kaupunginmuseo puoltaa Fabianinkatu 4 poikkeamispäätöshakemusta
tilojen muuttamiseksi asuin käyttöön, voimassa olevanasemakaavan
suojelumääräyksen sr-1 ja oheisten huomioiden mukaisesti. Rakennussuojelutavoitteiden toteuttaminen vaatii osaavan suunnittelun ohella
asiantuntevan tilainventoinnin, jonka perusteella voidaan arvioida esitettyjen purkujen ja huoneistojaon mahdollisuutta.
Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa (20.4.2016), että tontti 3/48/16
(Fabianinkatu 4) on merkitty kuulumaan asemakaavan muutoksessa
nro 9899 liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen (K). Kaavamuutoksessa ei ole mitään poistuvaa merkintää, eli tontin käyttötarkoitusta ei liene aikaisemmin määrätty. Nyt on tarkoitus poikkeamisluvalla
palauttaa asuinkäyttöön 1 205 kem2. Asiassa tulee tehdä maankäyttösopimus, ellei kaupunginhallitus muuta maankäyttösopimusmenettelyä
koskevaa päätöstä.
Osallisten kuuleminen
Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke
saattaa huomattavasti vaikuttaa, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (21.4.2016) ja ilmoituksella kaupungin ilmoitustaululla 28.4.–12.5.2016. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty.
Lausunto
Toimitilarakenteen säilyttäminen ja vahvistaminen alueella olisi yleiskaavan tavoitteiden mukaista, jotta toiminnaltaan sekoittunut kaupunkirakenne palveluineen säilyy. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että
haettu toimenpide voidaan kuitenkin toteuttaa, koska yksittäisenä, kerPostiosoite
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rosalaltaan pienenä kohteena hankkeen vaikutukset alueen toiminnalliseen rakenteeseen ja yrityksiin ovat kuitenkin vähäisiä ja koska toimitilojen määrä alueella ei tällä muutoksella vähene merkittävästi. Jatkossa tämän kaltaisia käyttötarkoituksen muutoksia tulee arvioida osana
laajempaa kokonaisuutta.
Hakemus on ollut pitkään vireillä mm. koska maankäyttömaksumenettely on otettu uuteen valmisteluun. Toistaiseksi lähialueilla on edelleen
löydettävissä vastaavan kaltaista vuokrattavaa tai ostettavaa toimitilaa,
mutta sen ennakoidaan vähenevän lähivuosina, kun toimitiloja muutetaan asumiseen kantakaupungissa yhä kiihtyvällä tahdilla. Muihin alueella toimiviin yrityksiin muutoksella saattaa olla välillisiä vaikutuksia.
Toimistotilan määrän väheneminen käyttötarkoituksen muutoshankkeiden myötä kantakaupungin sekoittuneilla alueilla on tätä yksittäistä
kohdetta laajempi ilmiö, jolla saattaa olla negatiivisia vaikutuksia alueen
yritysverkostojen toimintaedellytyksiin, kivijalkapalveluihin ja toimitilojen
vuokratason kehitykseen.
Hankkeessa ei tule edetä ennen kuin maankäyttösopimus on tehty tai
kaupunginhallitus on päättänyt sopimusmenettelystä luopumisesta
poikkeamispäätösten yhteydessä.
Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö.
Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Lisätiedot
Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203
martin.bunders(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.5.2016
HEL 2016-000793 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
koskien As. Oy Siriuksen (os. Fabianinkatu 4) poikkeamispäätöshakemusta, jossa osa kiinteistön tiloista on esitetty muutettavaksi asuinkäyttöön. Kaupunginmuseo on tutustunut poikkeamispäätöshakemuksen
aineistoon, mm. historiikkiin ja arkkitehti Päivi Jääskeläisen 1.1.2016
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päiväämiin suunnitelmaluonnoksiin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennusperinnön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.
As. Oy Sirius on näyttävä esimerkki helsinkiläisestä Art Nouveau arkkitehtuurista. Arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman, Wasastjerna suunnittelema viisikerroksinen asuinrakennus valmistui vuonna 1905. Rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteisiin kuuluu yhtenäinen roiskerapattu
julkisivu, jota epäsymmetrisesti sijoittuvat monet erkkerit, parvekkeet
sekä tornit elävöittävät. Kulmatontin nurkkaan sijoittuu näyttävä jyrkkälappeinen torni korkeine ikkunoineen. Vesikaton katemateriaali on kupari. Rakennuksella on kaupunkikuvallisesti näyttävä asema yhdessä
kulmittain sijaitsevan ns. Lääkärien talon kanssa (ark. Gezellius, Lindgren, Saarinen, 1901). Taloyhtiön perustajiin kuuluivat tunnetut vuosisadanvaihteen taiteilijat ja taideteollisuuden edustajat Eva ja Louis Sparre, jotka asuivat ja työskentelivät rakennuksessa vuosina 1905-08. Talon asukkaisiin on kuulunut myös arkkitehti Valter Jung perheineen
1910-40 –lukujen aikana.
Rakennus on monien keskustan kiinteistöjen tapaan vaiheittain muuttunut asuinkäytöstä liike- ja toimistotilaksi. Ensimmäiset toimistot korvasivat asuintiloja jo 1940-luvulla, ja asuminen väistyi kokonaisuudessaan
1980-luvun jälkipuolella. Toimistokäyttöön liittyviä muutoksia suunnitteli
arkkitehtitoimisto Claus Tandefelt Gustaf Räihä 1970- ja 80-luvuilla.
Tontin asemakaava on vuodelta 1991 ja siinä käyttötarkoitukseksi on
merkitty K: liike- ja toimistorakennusten kortteli. Tontin muita muutoksia
ovat ullakkomuutos asumiseen, joka on tehty vuonna 1997 (arkkitehti
Jarmo Inkinen), sekä ikkunat jotka on uudistettu alkuperäisiä seuraten
puuikkunoiksi v. 2003.
Rakennus on suojeltu asemakaavassa v. 1991 merkinnällä sr-1, mikä
kohdistuu rakennuksen arvoihin kokonaisuutena. Määräyksissä mainitaan erityisesti: ”Suojellun rakennuksen sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa tai tyyliä ei turmella.”
Kohde sisältyy myös Museoviraston listaukseen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä RKY 2009, osana kohdetta ”Kaartin kasarmi”.
Poikkeamispäätöshakemuksessa esitetään rakennuksen 5. kerroksen
sekä 3. ja 2. kerroksen huoneistojen muuttaminen toimistokäytöstä
asuinkäyttöön. Kaupunginmuseon kannan mukaan käyttötarkoituksen
muutoksessa on tärkeää varmistua siitä, että rakennuksen arvokkaat
sisätilat säilyttävät rakennustaiteellisen ja historiallisen arvonsa asemakaavan suojelumääräyksen mukaisesti. Tilojen nykymuoto ja säilyneisyys tulee selvittää erillisen tilainventoinnin myötä, jossa säilyneet tilamuodot ja –sarjat, pinnat sekä kiinteät rakennusosat on dokumentoitu.
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Arvokkaita tilasarjoja ja huonemuotoja ei saa muutoksessa purkaa.
Parhaiten tilojen ja tilasarjojen alkuperäinen arvo säilyy mikäli alkuperäistä huoneistojakoa seurataan myös jatkossa, eikä arvokkaita tilasarjoja katkaista uudella huoneistojaolla. Huoneistojen jakamisen mahdollisuuksia ja vaikutusta kohteen suojeluarvoihin voidaan arvioida vasta
tilainventoinnin perusteella. Välipohjien kunnostaminen tulee tehdä siten, ettei arvokkaiden kiinteiden rakennusosien säilyminen (arvokkaat
pintamateriaalit, mahdollinen kattopalkisto, kattolistat ym.) vaarannu.
Tästä johtuen rakennuksen välipohjiin ei tulisi lähtökohtaisesti kajota.
Talon arvokkaat säilyneet jugend-uunit tulee inventoida ja säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.
Kaupunginmuseo puoltaa Fabianinkatu 4 poikkeamispäätöshakemusta
tilojen muuttamiseksi asuinkäyttöön, voimassa olevan asemakaavan
suojelumääräyksen sr-1 ja oheisten huomioiden mukaisesti. Rakennussuojelutavoitteiden toteuttaminen vaatii osaavan suunnittelun ohella
asiantuntevan tilainventoinnin, jonka perusteella voidaan arvioida esitettyjen purkujen ja huoneistojaon mahdollisuutta.
Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972
mikko.lindqvist(a)hel.fi
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2
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
asuntotuotantotoimikunta
kaupunkisuunnittelulautakunta
rakennuslautakunta
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

25.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
23. ja 24.1.2017

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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1
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
HEL 2016-012888 T 03 00 00
STM075:00/2011

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta:
Yleinen arviointi
Hallituksen esitysluonnos alkoholilain kokonaisuudistukseksi on sinänsä hyvä ja tarpeellinen, koska nykyinen lainsäädäntö on pirstaleinen ja
pilkkoutunut useisiin asetuksiin. Luonnoksen mukaan alkoholilain uudistamisen pääperiaatteena on edelleen alkoholihaittojen vähentäminen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaisi kuitenkin päinvastaisesti eli alkoholihaittoja lisäävästi.
Alkoholilain uudistuksella pyritään löytämään tasapaino alkoholin aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämisen sekä elinkeinoelämän ja työllisyyden edistämisen välillä. Lain tarkoituksena on
edelleen alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle
aiheuttamien haittojen ehkäiseminen.
Tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismäärä
kasvaa suorassa suhteessa kokonaiskulutukseen. Esitysluonnokseen
tehdyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion perusteella kokonaiskulutus lisääntyisi kuusi prosenttia. Alkoholin hinta ja saatavuus
ovat merkittäviä kulutuksen määrään vaikuttavia tekijöitä. Alkoholihaitat
eivät kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon, sillä tutkimusten mukaan suurkuluttajat kokevat kuitenkin vain osan kaikista
väestön kokemista alkoholihaitoista.
Terveys ja hyvinvointi sekä siihen liittyvä turvallisuus on kunnan ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimen perustehtäviä. Terveydenhuoltolaissa
kuntia velvoitetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
sekä kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen painopistettä korjaavista palveluista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista
turvallisuutta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tuli voimaan
1.12.2015 ja korvasi raittiuslain. Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan
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lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja vastuu siitä on
jatkossakin kunnilla.
Helsingissä vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä jakautuu kahdelle virastolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja nuorisoasiainkeskukselle. Sosiaalija terveysvirastossa vastuualueena on aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja
nuorisoasiainkeskus toimii nuorten ehkäisevän päihdetyön vastuutahona. Sosiaali- ja terveysvirastolle kuuluu toiminta asiantuntijavirastona
päihde- ja mielenterveysasioissa. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa
hoidetaan ja kuntoutetaan päihdeongelmasta kärsiviä.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan runsaasti päihdeasiakkaita.
Kertyneen tutkimustiedon sekä kokemustiedon perusteella kaupunginhallitus toteaa, että terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulman tulisi
näkyä lainsäädännön uudistuksessa vahvemmin.
Kustannustehokkainta alkoholipolitiikkaa OECD:n tuoreen raportin mukaan on vaikuttaminen verotuksen, hintojen, sekä saatavuuden ja mainonnan rajoittamisen kautta. Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneuvonta on laajamittaisesti käytettynä kustannusvaikuttavaa toimintaa terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lyhytneuvonta on osa
kuntalaisille annettavia palveluja.
Helsingissä alkoholin saatavuus on jo nyt korkealla tasolla erilaisten
anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipaikkojen moninaisuudesta johtuen.
Vaikutusten arviointi
Turvallisuusvaikutukset
Mikäli alkoholinkäytön kokonaiskulutus lisääntyy, on mahdollista, että
häiriökäyttäytyminen, turvattomuus ja rikosten määrä lisääntyvät sekä
julkisilla (yleiset alueet ja liikenne) että yksityisillä paikoilla (asunnot ja
elinkeinot). Alkoholi on usein osallisena myös tapaturmissa.
Alkoholinkäytön ja päihdehuollon kustannukset
Tutkimusten mukaan alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien aiheuttaja. Käypä hoito -suosituksessa on arvioitu, että alkoholin riskikäyttäjiä on Suomessa noin 500 000.
Alkoholinkäyttöön liittyy monia haittoja ja terveysriskejä. Säännöllinen
alkoholinkäyttö suurentaa kokonaiskuolleisuutta. Alkoholinkäyttö on liitetty erityisesti ruoansulatuskanavan alueen ja naisten rintasyöpäriskin
suurenemiseen. Se myös suurentaa merkittävästi muun muassa maksakirroosin, kroonisen haimatulehduksen ja verenpainetaudin riskiä sekä psyykkisten oireiden ja mielenterveyden häiriöiden riskiä. RaskaudePostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista

4/2017

148 (176)

Stj/1
30.01.2017

naikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Alkoholinkäyttöön
liittyy myös runsaasti tapaturmia ja väkivaltaa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihdetilastollisen vuosikirjan
(2015) mukaan alkoholin käyttö aiheutti arviolta noin 1,3 - 1,4 miljardin
euron välittömät haittakustannukset vuonna 2013. Lisäksi alkoholista
koituu suomalaiselle yhteiskunnalle yli 930 miljoonan euron välilliset
kustannukset vuosittain.
Helsingin päihdehuollossa alkoholi on yleisin päihde. Helsingissä oli
vuonna 2015 kunnan asukasta kohti päihdehuollon asiakkaita suhteellisesti enemmän kuin Espoossa, Vantaalla tai Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa keskimäärin.
Päihdehuollon palvelut ovat siirtyneet laitospalveluista avohuollon
suuntaan myös Helsingissä. Silti vuonna 2015 päihdehuollon avohuollon, asumispalvelujen ja laitoshoidon kustannukset yhteensä olivat Helsingissä 49 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta
täyttänyttä kunnan asukasta kohti olivat Helsingissä 93 euroa eli kolmanneksen enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.
Helsingin päihdehuollon kustannukset ovat lähes puolet Suomen kuuden suurimman kunnan päihdehuollon yhteiskustannuksista. Esimerkiksi vuonna 2015 päihdehuollon avopalvelujen kokonaiskustannukset
olivat kuusikkokunnissa noin 32 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus
oli 14,6 miljoonaa euroa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Alkoholi ja tupakka yhdessä selittävät tutkimusten mukaan
noin puolet miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Tutkimusten
ja kokemusten perustella on ilmeistä, että kokonaiskulutuksen lisääntyminen johtaa alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen lisääntymiseen.
Suomessa kansanterveystyötä on ohjannut sosiaalisen ja terveydellisen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tässä lakiuudistuksessa korostetaan yksilön valinnan oikeutta. Näkökulmina on yhtäältä yhteiskunnan
rooli haavoittuvien väestöryhmien suojelussa ja toisaalta yksilön mahdollisuus valita vapaasti. Näiden näkökulmien painotus lainsäädännössä vaikuttaa jatkossa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kehityksen
suuntaan.
Helsingissä haasteena ovat muuta maata suurempi alkoholin kulutus ja
siihen liittyvät haitat, kuten korkea alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon
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korkeat kustannukset. Alkoholihaitat painottuvat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja vaikuttavat haitallisesti myös sukupuolten
väliseen tasa-arvoon tuoreiden tutkimustulosten perusteella. Lakiuudistuksella tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.
Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan läheisten alkoholinkäyttö aiheutti ongelmia 12 prosentille peruskoulun 8. - 9. luokkien oppilaista ja 13 prosentille lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista. Kouluterveyskyselyn mukaan vähintään kerran kuukaudessa tosi humalan kertoi juovansa 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukion
1. ja 2. luokan opiskelijoista samoin kertoi tekevänsä 22 prosenttia.
Alaikäisten nuorten alkoholinkulutuksen suunta on ollut laskeva 2000luvulla. Kehityksen suunta saattaa esitetyn uudistuksen vuoksi kääntyä
alkoholin saatavuuden lisääntymisen ja tarjolla olevien juomien väkevöitymisen myötä.
Myös ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin alkoholin saatavuuden
lisääntymisellä olisi haitallisia vaikutuksia. Eläkeikäisten alkoholinkäyttö
on lisääntynyt. Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että alkoholinkäytön riskitasot ovat ikääntyneillä matalammat kuin työikäisillä. Elimistön
kyky sietää alkoholia heikkenee ikääntymisen ja sairauksien sekä lääkehoitojen myötä. Ikääntyneillä eri sairaudet ja lääkitykset voivat voimistaa alkoholin vaikutuksia ja lisätä esimerkiksi kaatumis- ja tapaturmariskiä.
Elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi
Elinkeino- ja yritystoimintaan uudistus vaikuttaisi myönteisesti. Uudistus
lisäisi kilpailua ja laajentaisi kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on paikoin vanhentuneen sääntelytaakan vähentäminen ja toimivan kilpailun edellytysten turvaaminen. Mikäli alkoholin matkustajatuonti uudistuksen myötä vähenisi, se vahvistaisi merkittävästi kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa sekä lisäisi valtion verotuloja.
Alkoholijuomien vähittäismyynnissä kaupat, kioskit, huoltamot, ravintolat, viinitilat ja pienpanimot voisivat jatkossa hieman paremmin kilpailla
asiakkaista monopoliyhtiön kanssa. Tämä lisäisi kuluttajien valinnanvapautta ja vaikuttaisi laskevasti mietojen alkoholituotteiden hintaan.
Vähittäismyynnin valinnanvapauden lisäämisestä aiheutuva myyntivolyymien kasvu saattaisi näkyä anniskelumyynnin supistumisena ja siten
ravintola-alan tuotannossa ja työllisyydessä. Tästä syystä olisi välttämätöntä huolehtia ravintola-alan yritysten kilpailukyvystä ja toimintaedellytyksistä sekä helpottaa niiden toimintaa sääntelyä edelleen purkamalla.
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Uudistus vaikuttaisi myös tapahtuma-alan yritysten toimintaan myönteisesti. Tapahtumien suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Sääntelyn uudistaminen helpottaisi etenkin nuorten työllistymistä
kesäisin, jolloin suurin osa tapahtumista järjestetään.
Tapahtumissa toimivat ravintolayrittäjät saisivat jatkossa anniskella catering-luvalla myös tapahtumissa ja festivaaleilla pelkällä ilmoituksella.
Catering-yrittäjä voisi ilmoituksella saada väliaikaisen anniskeluluvan
esimerkiksi asiakkaansa tiloihin, joita ei normaalisti ole määritelty anniskelualueeksi. Usean anniskeluluvan haltijan toimiminen samalla anniskelualueella helpottaisi ravintola-alan yritysten toimintaedellytyksiä
vähentämällä yrittäjien tarvetta valvoa myyntirajan ylittymisiä.
Pykäläkohtaiset huomiot
16 § Alkoholijuomien tukkumyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset
Nykyisen alkoholilain mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) huolehtii verottomien alkoholivarastojen elintarvikelain
mukaisesta valvonnasta, kun taas verollisten alkoholivarastojen valvonta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ohjeistuksen mukaan tällaisten vähäriskisten elintarvikkeiden varastoinnin valvontatarve on hyvin vähäistä eikä alkoholivaraston verottomuus tai verollisuus vaikuta elintarvikelain mukaiseen
valvontatarpeeseen. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että verollisia ja verottomia varastoja valvoisi jatkossa sama viranomainen, esimerkiksi Valvira.
17 § Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset
Uudistus toisi entistä väkevämmät alkoholijuomat laajempaan kauppojen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin nykyiseen Alkon myyntiin verrattuna. Toinen muutos liittyy alkoholin valmistustapaan. Nykyisin kaupoissa saa myydä käymisteitse valmistettua alkoholia. Esityksen
mukaan jatkossa sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki
enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat.
Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä
saisi myydä esimerkiksi A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä, sekä
long drink -juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta niiden valmistustavasta.
Muutoksessa noin 5 500:aan kauppaan, kioskiin ja huoltamolle siirtyisi
350 Alkosta nykyistä väkevämpiä alkoholijuomia. Kauppoihin siirtyvien
alkoholijuomien hintojen alenemista on jo esitetty mm. erikoistarjousmyynnissä. Muutos olisi vastuullisen alkoholinkäytön politikan linjausten vastaista.
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Alkoholin valmistustaparajoitteesta luopumisen myötä kauppoihin, kioskeihin ja huoltamoihin voisi tulla myytäväksi myös uudenlaisia alkoholisekoituksia, joiden on arvioitu kiinnostavan erityisesti nuoria. Helsingissä on tiheä kauppojen, kioskien ja huoltoasemien verkko. Suomessa
tehtyjen ikärajavalvontaa testanneiden ostokoeselvitysten perusteella
Alkot noudattavat ikärajavalvontaa tehokkaammin verrattuna muihin
myyntipaikkoihin. Kaupunginhallitus arvioi, että myönteinen trendi nuorten alkoholinkulutuksen vähentymisessä kääntyisi kielteiseksi.
Huolestuttavaa on, että vahvemman alkoholin helpomman saatavuuden vuoksi osa työikäisistä riskikuluttajista saattaa siirtyä ongelmakäytön puolelle, jolloin alkoholihaitat tulevat jatkossa koskettamaan ns. tavallisia alkoholinkäyttäjiä.
Haitat koskettavat alkoholin käyttäjien lisäksi myös heidän läheisiään ja
perheitään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vanhempien runsaan alkoholinkäytön tiedetään olevan
riskitekijä lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Perheissä koetut päihdehaitat ovat myös yksi riskitekijä haittojen kasautumiselle ja
huono-osaisuuden ylisukupolviselle siirtymiselle. Alkoholihaitat näkyvät
jo nyt selvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingissä.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan uudelleen
sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista. A-oluen, vahvempien siiderien, long drink -juomien ja ns. limuviinojen myyntipaikkojen määrää tulee rajoittaa. Lakiuudistuksen vaikutukset erityisesti lapsiin, nuoriin ja
lapsiperheisiin tulee arvioida tarkasti.
18 § Alkoholijuomien anniskelulupa ja sen myöntämisen edellytykset ja 86 §:n siirtymäsäännös
Pykälä 18 koskee lain voimaantulon jälkeen myönnettäviä anniskelulupia. Lisäksi esityksen 86 §:n 1 momentissa on siirtymäsäännös, jonka
mukaan kaikki anniskeluun myönnetyt (A, B, C-) luvat tuottavat oikeuden anniskella kaikkia alkoholijuomia. Nykyisin anniskeluluvat myönnetään A-, B- tai C -lupina. Anniskelulupakäytäntöön on lakiluonnoksessa
ehdotettu muutosta, jonka mukaan jatkossa yhdellä luvalla saisi anniskella kaikkia alkoholijuomia. Helsingissä on paljon erilaisia anniskelupaikkoja, joiden mahdollisuudet tarjota aiempaa vahvempia juomia helpottuisivat. Helsingissä on myös paljon pieniä anniskeluoikeuden
omaavia anniskelupaikkoja esimerkiksi kerrostalojen kivijaloissa. On
huolestuttavaa, mikäli kaikki anniskelupaikat saavat oikeuden väkevien
alkoholijuomien anniskeluun.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan uudelleen
sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista.
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Anniskelualueen ei olisi nykyisen lain mukaisesti enää tarpeen olla
omistuksen tai sopimuksen perusteella yksinomaan hakijan tosiasiallisessa hallinnassa. Myös kahdelle tai useammalle hakijalle voitaisiin
myöntää lupa anniskeluun yhdellä anniskelualueella samanaikaisesti,
jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta (19 §). Toteutuessaan uudistus aiheuttanee tältä osin tarkistuksia terassisopimuksiin
mm. sopimuksen siirtämisoikeuteen kolmannelle.
Lupaviranomaisena toimiva aluehallintovirasto edellyttää nykyisin, että
anniskelulupaa myönnettäessä hakemukseen tulee liittää selvitys
mahdollisen ulkoalueen hallinnasta sekä maanomistajan suostumus ulkoalueen käytöstä anniskelutoimintaan. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että mainitut seikat selvitetään jatkossakin anniskelulupaa haettaessa ja että lupaviranomainen saa näin myös tiedon sopimuksen mukaisesta alueen mahdollisesta ajallisesta käyttörajoituksesta.
Nykyisen käytännön mukaan elintarvikealan toimijan hakiessa anniskelulupaa aluehallintovirasto varmistaa, että elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus on tehty elintarvikeviranomaiselle. Menettely ja sen jatkaminen on tärkeää, koska sitä kautta saadaan tieto uusista ravintoloista
ja muista alkoholin anniskelupaikoista sekä varmistetaan elintarvikelain
13 §:n mukaisen ilmoituksen tekeminen. Lakiluonnoksen 18 §:n mukaan lupaviranomainen ei enää tutkisi tätä seikkaa anniskeluluvan harkinnan yhteydessä.
20 § Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksesta
Lakiluonnoksen mukaan alkoholijuomien vähittäismyynti- ja anniskeluluvan lupaviranomaisena toimisi nykyiseen tapaan aluehallintovirasto.
Perustelujen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on lisätä kuntalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto anniskelulupahakemuksen toimipaikan sijaintikunnalta ja poliisilta sekä ilmoitettava saman kiinteistön sekä viereisen ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle hakemuksesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa, jos
hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa tai kohteessa on aiemmin
esiintynyt järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja. Kuuleminen liittyy alkoholijuomien myyntiin liittyvien haittojen vähentämiseen ja mm. alkoholijuomien anniskelu ulkotiloissa edellyttäisi poikkeuksetta lähiympäristön
kuulemista. Laaja kuuleminen mahdollistaa mm. terassien aukioloaikoihin lisää harkintaa.
Kaupunginhallitus kannattaa kuntalaisten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä omaa lähiympäristöään koskevissa asioissa.
Kunnalta pyydettävä lausunto lisää kunnan vaikutusmahdollisuuksia.
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40 § Alkoholijuomien vähittäismyyntipakkaukset ja anniskeluannokset
Pykälän 2 momentissa on epätarkkuus lainkohdan perustelujen kanssa: Säädöstekstiin on kirjattu muoto "Alkoholijuomaa saa myydä vain
avatuissa pakkauksissa JA annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan".
Perustelujen mukaan saa "myydä anniskelussa ainoastaan avatuissa
pakkauksissa TAI annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan". Pykälässä
on tarkoitettu perustelujen mukaisesti anniskelun määrää koskevasta
rajoituksesta luopumista ja mahdollisuutta valita pulloista ja muista pakkauksista, joiden enimmäiskoolla ei olisi rajoituksia. Säädöstekstiin tehtäneen perusteluista ilmenevä sanamuotokorjaus. Enimmäiskoosta luopuminen lisännee alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja ja korostunee
erityisesti anniskelupaikkojen sulkeutumisajankohdan läheisyydessä,
jolloin asiakkaat voivat ostaa useita annoksia ennen sulkeutumisaikaa.
43 § Jatkoaikailmoitus
Alkoholijuomien anniskeluun suunnitellaan lupamenettelyn keventämistä. Muutos olisi anniskeluaikojen jatkoaikojen muuttuminen luvanvaraisista ilmoituksenvaraisiksi. Ravintoloiden jatkoaikojen lisääntyessä ja
aukioloaikojen myöhentyessä saattavat myös väkivallanteot, järjestyshäiriöt sekä meluhaitat lisääntyä.
Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan anniskeluravintolat tai niiden
keskittymät lieveilmiöineen aiheuttavat turvattomuutta. Lisäksi noin
puolet vastaajista koki häiritsevänä kaduilla sekavasti käyttäytyvät ihmiset ja noin kolmasosaa häiritsi julkinen alkoholinkäyttö.
Nuoret kokevat nuorisoasiainkeskuksen tutkimuksen mukaan aikuisten
alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat pelottaviksi joillakin alueilla Helsingissä.
Kaupunginhallitus ehdottaa lupamenettelyn keventämisen tarkastelua
uudelleen terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulmasta.
Luonnoksen mukaan aluehallintovirasto toimittaisi jatkoaikailmoituksen
terveydensuojelulain 15 §:n mukaista käsittelyä varten kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Luonnoksesta saa sen käsityksen, että kunnan terveydensuojeluviranomaiselle toimitettaisiin jatkoaikailmoitus eikä terveydensuojelulain 13 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta, jota 15 §:n mukainen käsittely edellyttää. Lakiluonnosta tulee tarkentaa tältä osin.
Kaupunginhallitus toteaa, että jatkoaikailmoituksen käsittely siirtää meluhaittojen poistamista ja erityisesti niiden ehkäisemistä koskevaa toimintaa merkittävässä määrin aluehallintovirastoilta kuntien terveydensuojeluviranomaisille. Tällä ei saavuteta yleisperusteluissa mainittua viranomaistyön vähentymistä. Erityisesti suurissa kaupungeissa jatkoaiPostiosoite
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kailmoitusten määrä voi olla huomattava ja vaarana on ilmoitusten käsittelyn ruuhkautuminen.
Jatkoaikailmoitusmenettelyssä ilmoitus tulee toimittaa lupaviranomaiselle kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa ja lupaviranomaisen tulee toimittaa se edelleen terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista.
Esitetty jatkoaikailmoitusmenettely aiheuttaisi terveydensuojeluviranomaiselle aikatauluongelmia ja toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi
voivat olla mahdottomia toteuttaa.
Lakiluonnoksessa olevien perustelujen mukaan anniskelun jatkaminen
voidaan kieltää, jos toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa eikä haittaa
voida ehkäistä luvanhaltijan suorittamilla toimenpiteillä. Kuitenkin käytännössä luvanhaltija voi lähes poikkeuksetta halutessaan poistaa terveyshaitan omilla toimenpiteillään, esimerkiksi alentamalla musiikin
melutasoa. Tältä osin perusteluja tulee tarkistaa.
49 § Markkinoinnin sääntely
Alkoholijuomien mainonnasta säädetään nykyisen alkoholilain 33
§:ssä. Uudistus vastaa nykyisen vuoden 2015 vuoden alussa voimaan
tulleen lain sisältöä, mutta mainonnan, epäsuoran mainonnan ja muun
myynninedistämisen käsite muutettaisiin markkinoinniksi. Ulkomainosvälineiden vuokrausta koskevissa sopimuksissa lainsäädännön vaatimukset on luonnollisesti otettava huomioon.
Esittelijän perustelut
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 16.1.2017 mennessä mm. Helsingin kaupungilta lausuntoa alkoholilain kokonaisuudistuksesta (lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi, liitteet 1 ja 2). Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 7.2.2017 saakka.
Alkoholilain kokonaisuudistuksen periaatteena on edelleen alkoholihaittojen vähentäminen. Periaatteisiin kuuluvat nykyiseen tapaan alkoholijuomien valmistuksen, tukkumyynnin, vähittäismyynnin ja anniskelun
luvanvaraisuus, myynti- ja anniskelupaikkojen sijaintia ja aukioloaikoja
koskevat säännökset, alkoholijuomien ostoikärajat sekä päihtyneitä
asiakkaita koskevat rajoitukset.
Lausuntoasiakirjojen mukaan uuden alkoholilain sääntelyyn kuuluisivat
enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholipitoiset aineet. Raja on voimassa olevassa lainsäädännössä 2,8 tilavuusprosenttia. Alkoholilain keskeiset periaatteet säilyisivät pääosin enPostiosoite
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nallaan. Alkoholipitoisiin aineisiin liittyvän elinkeinotoiminnan luvanvaraisuutta ja lupamenettelyä koskevat säännökset on tarkoitus koota yhteen. Erityisesti alkoholijuomien anniskeluun liittyvää sääntelyä on tarkoitus keventää esimerkiksi vapauttamalla anniskeluaikoja, anniskelupaikan vastaavia hoitajia ja anniskelualueita koskevia edellytyksiä.
Alkoholiyhtiölle kuuluvaa alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeutta muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Tilaviinin ja sahdin erityisten vähittäismyyntilupien rinnalle otettaisiin käyttöön käsityöläisoluiden vähittäismyyntilupajärjestelmä.
Alkoholilain lupa- ja valvontaviranomaiset ja niiden toimivallanjako säilyisivät ennallaan. Tarkoitus on tehostaa lain toimeenpanoa ottamalla
käyttöön luvanhaltijoiden omavalvonta. Lähiympäristön ja kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Uudistuksessa on ryhmitelty
nykyisen alkoholilain ja sen nojalla annettujen asetusten pääperiaatteet
lain tasolle ja samalla purettu vanhentuneita normeja.
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laista on tarkoitus poistaa
ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa koskeva sääntely. Lisäksi rikos- ja
valmisteverotuksen lainsäädäntöön tehtäisiin pääosin teknisluonteisia
korjauksia.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2017 aikana.
Laissa on useita siirtymäaikaa koskevia säännöksiä.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, opetuslautakunnan, nuorisolautakunnan ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Palvelukeskus-liikelaitoksen
johtokunnan lausunnot. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo mm., että toteutuessaan uudistus
lisäisi alkoholihaittoja. Alkoholin hinta ja saatavuus ovat merkittäviä kulutuksen määrään vaikuttavia tekijöitä. Alkoholin riskikäyttäjiä on arvioitu olevan n. 500 000. Terveydenhuoltolaissa kuntia velvoitetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen painopistettä korjaavista palveluista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Helsingissä haasteena ovat muuta
maata suurempi alkoholin kulutus ja siihen liittyvät haitat kuten korkea
alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon korkeat kustannukset. Lautakunta
katsoo, että on vastuullisen alkoholinkäytön politiikan vastaista, mikäli
myyntipaikkojen lukumäärä lisääntyy 5 500:aan nykyisten Alkon myyPostiosoite
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mälöiden (350) lisäksi ja mikäli myynnissä olevien A-oluiden hintoja
alennetaan. Lautakunta katsoo yksimielisesti, että 17 §:ssä tulee Aoluen, vahvempien siiderien ja long drink -juomien sekä ns. limuviinojen myyntipaikkoja edelleen rajoittaa, sillä ehdotus lisää alkoholihaittoja, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
Ympäristölautakunta toteaa, että uudistuksella on elintarvikevalvontaan
ja terveydensuojeluun liittyviä vaikutuksia. Lautakunta katsoo mm., että
tavoiteltua viranomaistyön vähentymistä ei saavuteta jatkoaikailmoitusten käsittelyssä. Myös elintarvikevalvontaviranomaisen tiedonsaannista
on syytä tarpeen huolehtia selkeämmin kuin lakiluonnokseen on kirjattu.
Yleisten töiden lautakunta toteaa mm., että uudistus vaikuttaa katu- ja
puistoalueilla sijaitsevien ulkoterassien sopimuksiin. Ehdotukseen sisältyvän laajan lähiympäristön kuulemisen vuoksi lautakunnan mukaan
voitaisiin harkita mahdollisuutta sallia pidemmät terassien aukioloajat
myös asuinkiinteistöjen läheisyydessä.
Opetuslautakunta toteaa mm., että lapsille ja nuorille tulee opettaa alkoholin vastuullista ja järkevää käyttöä sekä painottaa terveiden elämäntapojen merkitystä hyvinvoinnille. Lautakunta viittaa kouluterveyskyselyssä saatuihin tuloksiin, joiden perusteella läheisten alkoholinkäyttö aiheuttaa koulutyössä ja opiskelussa ongelmia alaikäisten omien alkoholikokeilujen lisäksi.
Nuorisolautakunta katsoo yksimielisesti, että uudistus lisännee nuorisotoimessa päihdetyön tarvetta. Limuviinat ovat kansainvälisen kokemuksen mukaan erityisesti nuorten mieleen. Pahimmassa tapauksessa uudistus uhkaa pysäyttää tai kääntää koko 2000-luvun jatkunutta alaikäisten alkoholinkulutuksen laskusuuntaa.
Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että uudistus lisännee alkoholin kulutusta ja toteaa mm., että lisääntyvällä alkoholinkäytöllä on vaikutuksia
lapsen kasvuympäristöön ja hyvinvointiin. Hoito- ja kasvatushenkilöstöllä on kokemusta ja osaamista varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan ja
dialogisiin työmenetelmiin perheiden tukemisessa.
Palvelukeskus -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että esityksellä ei ole
vaikutusta sen toimintaan.
Esittelijän kannanotot
Esittelijä toteaa, että asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston, talous- ja suunnitteluosaston sekä turvallisuusja valmiusyksikön kanssa. Lautakuntien lausunnoissaan osoittamat ja
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muut valmistelussa tehdyt pykäläkohtaiset huomiot sisältyvät päätösehdotukseen.
Uudistuksella on sosiaali- ja terveystoimialan lisäksi vahvat elinkeinoja talousvaikutukset. Kuten lautakuntien lausunnoista ilmenee, alkoholin kulutuksen voi odottaa kasvavan ja lisäävän terveys- ja hyvinvointieroja. Vaikka alkoholijuomien valmistus, myynti ja markkinointi kiistatta
tuottavat yhteiskunnalle verotuloja sekä yritystoiminnalle elinkeino- ja
työtuloja, alkoholinkäyttö toisaalta aiheuttaa yhteiskunnassa välittömiä
ja välillisiä kustannuksia ja haittoja. Päätösehdotuksen pohjana on näkemys, että terveys ja hyvinvointi sekä siihen liittyvä turvallisuus ovat
sosiaali- ja terveystoimen ja koko kunnan perustehtäviä. Toteutuessaan esitetty alkoholilain kokonaisuudistus uhkaa lisätä alkoholihaittoja,
vaikka sen pääperiaatteeksi on mainittu nykyisen lainsäädännön mukaisesti alkoholihaittojen vähentäminen.
Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Päätöshistoria
Opetuslautakunta 24.01.2017 § 11
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Hallituksen esityksessä alkoholilain uudistamiseksi todetaan, että uudistettavan lainsäädännön avulla halutaan vähentää sääntelyä mutta
toisaalta torjua liiallisesta alkoholinkäytöstä aiheutuvia vahinkoja. Myös
ulkomailta tuotavan alkoholin osuus halutaan saada pienemmäksi, koska merkittävä osa verotuloista jää tällöin saamatta. Painopisteen tulee
olla vastuullisessa alkoholin käytössä ja terveyden edistämisessä. Alkoholinkäyttöön tulee saada luonnollinen suhtautuminen, jossa kieltojen sijasta painotetaan terveiden elämäntapojen merkitystä hyvinvoinnille.
Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan läheisten alkoholinkäyttö aiheutti ongelmia 12 prosentilla peruskoulun 8.–9. luokkien oppilaista ja 13 prosentille lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista. Vaikka ”läheinen” onkin tässä varsin laaja käsite, on aikuisten vastuuta syytä korostaa ehkäisevän päihdelain hengessä. Myös kauppojen ja kioskien on
syytä jatkossakin tarkastaa nuorelta näyttävien asiakkaidensa henkilöllisyystodistukset.
Kouluterveyskyselyn mukaan vähintään kerran kuukaudessa tosi humalaan kertoi juovansa itsensä 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista näin kertoi tekevänsä 22 prosenttia. Luvut olivat huolestuttavan suuret jo nykyisenkin lainsäädännön aikana. Lapsille ja nuorille tulee opettaa alkoholin vastuullista, järkevää käyttöä. On tärkeää jatkaa panostusta sosiaalisia taitoja
lisäävien ohjelmien käyttöön. Näin lisätään hallintaa oman elämän
asioihin, muun muassa alkoholinkäyttöön. Koulujen ja oppilaitosten
opiskeluhuollon rakenteita tulee mahdollisuuksien mukaan vahvistaa.
Varsinkin oppilaitoksissa valmistetaan oppilaita ammatteihin, joissa alkoholinkäytön suhteen on oltava hyvin tarkkoja, tai joissa ollaan alkoholituotteiden kanssa päivittäin tekemisissä. Nämä erityispiirteet on tärkeä
tuoda koulutuksessa selvästi esiin.
Käsittely
24.01.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Jäsen Ahva teki vastaehdotuksen, että lausuntoehdotuksen 6. kappale
("Lakiluonnos mahdollistaisi myös…") poistetaan.
Kannattaja jäsen Sazonov
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Ahvan vastaehdotus
Jaa-äänet: 5
jäsenet Hertzberg, Jalovaara, Nordman, Sadeniemi, puheenjohtaja
Krohn
Ei-äänet: 6
jäsenet Ahva, Korkkula, Korolainen, Kuittinen, Raittinen, Sazonov
Hyväksyttiin jäsen Ahvan ehdotus äänin 6-5.
Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksesta poiketen.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214
vesa.nevalainen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 17.01.2017 § 6
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistuksesta:
Varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että alkoholilain kokonaisuudistuksen nimellisenä periaatteena on alkoholihaittojen vähentäminen. Tavoitteena on, että terveys- ja hyvinvointierojen tulisi kaventua ja eriikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista olisi tuettu.
Alkoholipolitiikan tärkeäksi tavoitteeksi on noussut tarve ehkäistä niitä
haittoja, joita alkoholijuomien käyttäjät voivat aiheuttaa läheisilleen ja
ympäristölleen. Lain uudistukset kuitenkin lisännevät alkoholinkulutus-
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ta, mikä on selkeässä ristiriidassa alkoholipolitiikan keskeisten tavoitteiden kanssa.
Merkittävin uudistus olisi entistä väkevämpien alkoholijuomien tuominen Alkon myynnistä laajempaan kauppojen, kioskien ja huoltamoiden
vähittäismyyntiin. Hallitus pyrkii vähentämään yrityksille aiheutuvaa
sääntelytaakkaa, joka tarkoittaa alkoholin vähittäismyynnin lisääntymistä ja hallitus pyrkii tukemaan näin sekä panimoteollisuutta, että päivittäistavarakauppaa. Alkoholijuomien anniskelun osalta merkittävin uudistus olisi anniskelun jatkoaikojen muuttaminen luvanvaraisista ilmoituksenvaraisiksi.
Hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, että koska alkoholijuomien
kokonaiskulutus lisääntyisi, empiirisen ja teoreettisen tiedon perusteella
on varmaa, että muutos vaikuttaisi negatiivisesti väestön sosiaaliseen
hyvinvointiin ja terveyteen. Alkoholin kulutuksen kasvulla voi olla vaikutusta mm. perhe-elämään ja haittoihin läheisille.
Mikäli alkoholin käyttö lisääntyy, on todennäköistä, että se lisääntyy
myös pikkulapsiperheissä. Tällä on vaikutuksia lapsen kasvuympäristöön ja hyvinvointiin. Varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että hoito- ja
kasvatushenkilöstöllä on kasvatuskumppanuuden hengessä kokemusta ja osaamista mm. varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan ja dialogisiin menetelmiin sekä huolen puheeksi ottoon työmenetelmänä. Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden
tunnistaminen -opaskirja antaa menetelmällistä tukea ja välineitä perheen tukemisiin. Opaskirja on lapsiperheiden palvelujen vastuualueen
riskiolosuhdetyöryhmän kanssa yhdessä laadittu.
Yhteistoimintamenetelmät mm. lasten neuvolan, lastensuojelun, lapsiperheiden perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelujen kanssa on sovittu.
Mahdollisuudet perheen moniammatilliseen tukemiseen ovat olemassa.
Alkoholilain uudistukset eivät siten aiheuta erillistä uhkaa tai lisätoimenpiteitä, vaikka ministeriön laskelmat yhteiskunnallisista, sosiaalisista ja
terveydellisistä haitoista toteutuisivat.
Alkoholin käytön lisääntymisellä voi olla vaikutuksia myös henkilöstön
terveyteen. Varhaiskasvatusviraston esimiehet käyttävät tarvittaessa
Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelmaa, jolla turvataan henkilöstölle päihteetön ja turvallinen työyhteisö, edistetään henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä tuetaan varhaista puuttumista ja puheeksi ottoa.
Luonnoksessa todetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen vähentämisen olevan yksi hallituksen kärkihanke. Luonnoksen ehdotukset vievät kuitenkin toiseen suuntaan. Luonnos ei ota riittävästi huomioon aiempien vastaavan suuntaisten uudistusten huonoja
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terveydellisiä vaikutuksia. Alkoholi on vakava yksittäinen terveyden ja
hyvinvoinnin uhkatekijä Suomessa.
Varhaiskasvatuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.
Käsittely
17.01.2017 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus esityslistan kohtaan 6 ja lausuntoehdotuksen kohta 9: Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistuksesta: Poistetaan lausuntoehdotuksen kohta 9. Perusteluni tämän kohdan poistamiseen on se, että ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijät koostuvat monista eri uhkatekijöistä, joista alkoholin liikakulutus on yksi tekijä. Holhoavan alkoholipolitiikan sijaan Suomi tarvitsee uutta kokonaisvaltaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jossa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tarkastellaan useista eri näkökulmista.
Kaikkia ihmisen terveyttä uhkaavia asioita ei voida yksiselitteisesti laittaa alkoholin syyksi.
Aleksi Niskasen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
13.12.2016 Palautettiin
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot
Pasi Brandt, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42527
pasi.brandt(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.01.2017 § 7
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan esittelijän ehdotuksesta
poikkeavan lausunnon kaupunginhallitukselle luonnoksesta hallituksen
esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi:
"Hallituksen esitys alkoholilain kokonaisuudistuksesta on sinänsä hyvä
ja tarpeellinen, koska nykyinen lainsäädäntö on pirstaleinen ja pilkkoutunut useisiin asetuksiin. Esityksen luonnoksen mukaan alkoholilain uudistamisen yhtenä periaatteena on edelleen alkoholihaittojen vähentäPostiosoite
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minen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaisi kuitenkin päinvastaisesti eli
alkoholihaittoja lisäävästi.
Alkoholin hinta ja saatavuus ovat merkittäviä kulutuksen määrään vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusten mukaan alkoholin saatavuus lisää kulutusta ja kulutus haittoja. Lakiesitykseen tehdyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) skenaarion perusteella kokonaiskulutus lisääntyisi 6
%.
Tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismäärä
kasvaa suorassa suhteessa kokonaiskulutukseen. Alkoholihaitat eivät
kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon, sillä tutkimusten mukaan suurkuluttajat kokevat kuitenkin vain osan kaikista väestön
kokemista alkoholihaitoista.
Terveydenhuoltolaissa kuntia velvoitetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015
voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen painopistettä korjaavista palveluista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen
tukeen. Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voimaan 1.12.2015 korvaten raittiuslain. Ehkäisevä
päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ja vastuu siitä on jatkossakin kunnilla.
Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman toteuttaminen on osa
Helsingin strategiaohjelman toimeenpanoa. Vuonna 2011 kaupunginhallitus on merkinnyt ohjelman tiedoksi ja kehottanut lauta- ja johtokuntia ryhtymään toimenpiteisiin alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen
vähentämiseksi. Ohjelman loppuraportti tehdään keväällä 2017. Ohjelman päämäärinä ovat alkoholinkulutuksen vähentäminen Helsingissä,
lasten ja nuorten suojeleminen alkoholilta ja varhainen puuttuminen alkoholin ongelmakäyttöön. Ohjelmassa puututaan erityisesti lasten ja
nuorten alkoholin saatavuuteen, käytön ehkäisyyn ja käyttöön. Lisäksi
ohjelmassa on toimenpiteitä liittyen alkoholin mainostamisen rajoittamiseen ja alkoholin anniskeluun.
Helsingissä vastuu ehkäisevästä päihdetyöstä jakautuu kahdelle virastolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja nuorisoasiankeskukselle. Sosiaalija terveysvirastossa vastuualueena on aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja
Nuorisoasiainkeskus toimii nuorten ehkäisevän päihdetyön vastuutahona. Sosiaali- ja terveysvirastolle kuuluu toiminta asiantuntijavirastona
päihde- ja mielenterveysasioissa, ja lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan ja kuntoutetaan päihdeongelmasta kärsiviä.
Alkoholinkäytön ja päihdehuollon kustannukset
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Tutkimusten mukaan alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien aiheuttaja. Käypä hoito -suosituksessa on arvioitu, että alkoholin riskikäyttäjiä on Suomessa noin 500 000.
Alkoholinkäyttöön liittyy monia haittoja ja terveysriskejä. Säännöllinen
alkoholinkäyttö suurentaa kokonaiskuolleisuutta. Alkoholinkäyttö on liitetty erityisesti ruoansulatuskanavan alueen ja naisten rintasyöpäriskin
suurenemiseen. Se myös suurentaa merkittävästi muun muassa maksakirroosin, kroonisen haimatulehduksen ja verenpainetaudin riskiä sekä psyykkisten oireiden ja mielenterveyden häiriöiden riskiä. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita. Alkoholinkäyttöön liittyy myös runsaasti tapaturmia ja väkivaltaa.
THL:n Päihdetilastollisen vuosikirjan (2015) mukaan alkoholin käyttö aiheutti arviolta noin 1,3 - 1,4 miljardin euron välittömät haittakustannukset vuonna 2013. Lisäksi alkoholista koituu suomalaiselle yhteiskunnalle yli 930 miljoonan euron välilliset kustannukset vuosittain THL:n arvion perusteella.
Helsingin päihdehuollossa alkoholi on yleisin päihde. Helsingissä oli
vuonna 2015 kunnan asukasta kohti päihdehuollon asiakkaita suhteellisesti enemmän kuin Espoossa, Vantaalla tai Suomen kuudessa suurimmassa kunnassa keskimäärin.
Päihdehuollon palvelut ovat siirtyneet laitospalveluista avohuollon
suuntaan myös Helsingissä. Silti vuonna 2015 päihdehuollon avohuollon, asumispalvelujen ja laitoshoidon kustannukset yhteensä olivat Helsingissä 49 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta
täyttänyttä kunnan asukasta kohti olivat Helsingissä 93 euroa eli kolmanneksen enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla.
Helsingin päihdehuollon kustannukset ovat lähes puolet Suomen kuuden suurimman kunnan päihdehuollon yhteiskustannuksista. Esimerkiksi vuonna 2015 päihdehuollon avopalvelujen kokonaiskustannukset
olivat Kuusikkokunnissa noin 32 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus
oli 14,6 miljoonaa euroa.
Pykäläkohtaiset huomiot
17 § Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa ja sen myöntämisen edellytykset
Uudistuksena lakiesityksessä olisi entistä väkevämpien alkoholijuomien
tuominen laajempaan kauppojen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin nykyisestä Alkossa tapahtuvasta myynnistä. Toinen muutos
lakiesityksessä liittyy alkoholin valmistustapaan. Nykyisin kaupoissa
saa myydä käymisteitse valmistettua alkoholia. Esityksen mukaan jatkossa sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enintään 5,5
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tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä saisi
myydä esimerkiksi A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä, sekä long
drink -juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta niiden valmistustavasta.
Myyntipaikkojen määrä tulee lisääntymään 5500:aan nykyisten Alkon
myymälöiden (n. 350) lisäksi. Kauppa on myös esittänyt, että se alentaa myynnissään olevien A-oluiden hintoja, mikä on vastuullisen alkoholin käytön politiikan vastaista. On myös arvioitu, että hinnat tulevat
laskemaan esimerkiksi erikoistarjousten myötä.
Alkoholin valmistustaparajoitteesta luopumisen myötä kauppoihin, kioskeihin ja huoltamoihin voisi tulla myytäväksi myös uudenlaisia alkoholisekoituksia, joiden on arvioitu kiinnostavan erityisesti nuoria. Helsingissä on tiheä kauppojen, kioskien ja huoltoasemien verkko. Suomessa
tehtyjen ikärajavalvontaa testanneiden ostokoeselvitysten perusteella
Alkot noudattavat ikärajavalvontaa tehokkaammin verrattuna muihin
myyntipaikkoihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että myönteinen
trendi nuorten alkoholinkulutuksen vähentymisessä kääntyisi kielteiseksi.
Huolena on, että vahvemman alkoholin helpompi saatavuus tulee aiheuttamaan sen, että osa työikäisistä riskikuluttajista tulee siirtymään
ongelmakäytön puolelle, jolloin alkoholihaitat tulevat jatkossa koskettamaan tavallisia alkoholinkäyttäjiä.
Haitat koskettavat alkoholin käyttäjien lisäksi myös heidän läheisiään ja
perheitään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhempien alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vanhempien runsaan alkoholinkäytön tiedetään olevan
riskitekijä lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Perheissä koetut päihdehaitat ovat myös yksi riskitekijä haittojen kasautumiselle ja
huono-osaisuuden ylisukupolviselle siirtymiselle. Alkoholihaitat näkyvät
jo nyt selvästi sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingissä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että 17 pykälää muutetaan niin,
että A-oluen, vahvempien siidereiden ja long drink-juomien sekä ns. limuviinojen myyntipaikkoja edelleen rajoitetaan, sillä ehdotus lisää alkoholin haittoja, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta.
18 § Alkoholijuomien anniskelulupa ja sen myöntämisen edellytykset ja 86 § siirtymäsäännös
Pykälä 18 koskee lain voimaantulon jälkeen myönnettäviä anniskelulupia. Lisäksi esityksen 86 §:n 1 momentissa on siirtymäsäännös, jonka
mukaan kaikki anniskeluun myönnetyt (A, B, C-) luvat tuottavat oikeuPostiosoite
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den anniskella kaikkia alkoholijuomia. Nykyisin anniskeluluvat myönnetään A-, B- tai C -lupina. Anniskelulupakäytäntöön on lakiluonnoksessa
ehdotettu muutosta, jonka mukaan jatkossa yhdellä luvalla saisi anniskella kaikkia alkoholijuomia. Helsingissä on paljon erilaisia anniskelupaikkoja, joiden mahdollisuudet tarjota aiempaa vahvempia juomia helpottuisivat. Helsingissä on paljon pieniä anniskeluoikeuden omaavia
anniskelupaikkoja esimerkiksi kerrostalojen kivijaloissa. On perusteltua
olla huolestunut, mikäli kaikki anniskelupaikat saavat oikeuden väkevien alkoholijuomien anniskeluun.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että tätä pykälää tarkastellaan
uudelleen sosiaali- ja terveyspoliittisista lähtökohdista.
20 § Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksesta
Esityksen perustelujen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on lisätä
kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Ehdotuksen mukaan lupaviranomaisen on jatkossa pyydettävä lausunto
kunnalta ja poliisilta sekä ilmoitettava saman kiinteistön sekä viereisen
ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle hakemuksesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa, jos hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa tai kohteessa on aiemmin esiintynyt
järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa kuntalaisten kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä omaa lähiympäristöä koskevissa
asioissa.
43 § Jatkoaikailmoitus
Alkoholijuomien anniskeluun suunnitellaan lupamenettelyn keventämistä. Muutos olisi anniskeluaikojen jatkoaikojen muuttuminen luvanvaraisista ilmoituksenvaraisiksi. Ravintoloiden jatkoaikojen lisääntyessä ja
aukioloaikojen myöhentyessä saattavat myös väkivallanteot, järjestyshäiriöt sekä meluhaitat lisääntyä.
Helsingin turvallisuustutkimuksen mukaan anniskeluravintolat tai niiden
keskittymät lieveilmiöineen aiheuttavat turvattomuutta. Lisäksi noin
puolet vastaajista koki häiritsevänä kaduilla sekavasti käyttäytyvät ihmiset, ja noin kolmasosaa häiritsi julkinen alkoholinkäyttö.
Nuoret kokevat Nuorisoasiankeskuksen tutkimuksen mukaan aikuisten
alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat pelottaviksi joillain alueilla Helsingissä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa tarkastelemaan uudelleen lupamenettelyn keventämistä terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulmasta.
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Yleiset havainnot lakiuudistuksesta
Alkoholilain uudistuksella pyritään löytämään tasapaino alkoholin aiheuttamien kansanterveydellisten haittojen vähentämisen sekä elinkeinoelämän ja työllisyyden edistämisen välillä. Lain tarkoituksena on
edelleen alkoholin käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle
aiheuttamien haittojen ehkäiseminen.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa hoidetaan runsaasti päihdeasiakkaita.
Kertyneen tutkimustiedon sekä kokemustiedon perusteella sosiaali- ja
terveyslautakunta toteaa, että terveys- ja hyvinvointipolitiikan näkökulman tulisi näkyä lainsäädännön uudistuksessa vahvemmin.
Kustannustehokkainta alkoholipolitiikkaa OECD:n tuoreen raportin mukaan on vaikuttaminen verotuksen, hintojen, sekä saatavuuden ja mainonnan rajoittamisen kautta. Alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneuvonta on laajamittaisesti käytettynä kustannusvaikuttavaa toimintaa terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lyhytneuvonta on osa
kuntalaisille annettavia palveluita.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää hyvänä sitä, että esityksen mukaan
alkoholilaki edelleen perustuu alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmään. Edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lähiympäristön
kuulemista ja kunnan itsehallintoa lisäämällä on hyvä asia.
Yhteenvetona sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Helsingissä
suurena kaupunkina alkoholin saatavuus on jo nyt korkealla tasolla erilaisten anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipaikkojen moninaisuudesta
johtuen. Sosiaali- ja terveyslautakunta kantaa erityistä huolta lapsiperheistä ja heikommassa asemassa olevista kuntalaisista. Sosiaali- ja
terveyslautakunta ei voi kannattaa nyt lausuttavana olevaa esitystä erityisesti näiden lausuttujen pykälien kohdalla.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Alkoholi ja tupakka yhdessä selittävät tutkimusten mukaan
noin puolet miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Tutkimusten
ja kokemusten perustella on ilmeistä, että kokonaiskulutuksen lisääntyminen johtaa alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen lisääntymiseen.
Suomessa kansanterveystyötä on ohjannut sosiaalisen ja terveydellisen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tässä lakiuudistuksessa korostetaan yksilön valinnan oikeutta. Näkökulmina on yhtäältä yhteiskunnan
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rooli haavoittuvien väestöryhmien suojelussa, ja toisaalta yksilön mahdollisuus valita vapaasti. Näiden näkökulmien painotus lainsäädännössä vaikuttaa jatkossa väestön terveys- ja hyvinvointierojen kehityksen
suuntaan.
Helsingissä haasteena ovat muuta maata suurempi alkoholin kulutus ja
siihen liittyvät haitat, kuten korkea alkoholikuolleisuus ja päihdehoidon
korkeat kustannukset. Alkoholihaitat painottuvat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ja vaikuttavat haitallisesti myös sukupuolten
väliseen tasa-arvoon tuoreiden tutkimustulosten perusteella.
Lakiuudistuksella tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja
lapsiperheisiin.
Myös ikääntyneiden terveyteen ja hyvinvointiin alkoholin saatavuuden
lisääntymisellä olisi haitallisia vaikutuksia. Eläkeikäisten alkoholinkäyttö
on lisääntynyt. Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että alkoholinkäytön riskitasot ovat ikääntyneillä matalammat kuin työikäisillä. Elimistön
kyky sietää alkoholia heikkenee ikääntymisen ja sairauksien sekä lääkehoitojen myötä. Ikääntyneillä eri sairaudet ja lääkitykset voivat voimistaa alkoholin vaikutuksia ja lisätä esimerkiksi kaatumis- ja tapaturmariskiä."
Käsittely
17.01.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien vastaehdotusten pohjalta:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Lausunnon kappaleeseen 14 tehdään
seuraava lisäys: "Myyntipaikkojen määrä tulee lisääntymään 5500:aan
nykyisten Alkon myymälöiden (n. 350) lisäksi. Kauppa on myös esittänyt, että se alentaa myynnissään olevien A-oluiden hintoja, mikä on
vastuullisen alkoholin käytön politiikan vastaista."
Kannattaja: Jäsen Miina Kajos
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
jäsen Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen 1.
Vastaehdotus 2:
Jäsen Sirpa Asko-Seljavaara: Lausunnon kappale 18 muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa,
että 17 pykälää muutetaan niin, että A-oluen, vahvempien siidereiden
ja long drink-juomien sekä ns. limuviinojen myyntipaikkoja edelleen raPostiosoite
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joitetaan, sillä ehdotus lisää alkoholin haittoja, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta."
Kannattaja: Jäsen Rene Hursti
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä
jäsen Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen 2.
Esittelijä
va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Marketta Kupiainen, hallintoylihoitaja, puhelin: 310 42348
marketta.kupiainen(a)hel.fi
Tarja Saarinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 48248
tarja.saarinen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 10.01.2017 § 9
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta alkoholilain kokonaisuudistukseksi.
Yleistä
Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksella pyritään sovittamaan yhteen alkoholiin liittyviä erilaisia intressejä. Tarkoituksena on edelleen
ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja ongelmia, mutta alkoholin
saatavuutta on tarkoitus lisätä sekä vähentää paikoin vanhentuneen
lainsäädännön aiheuttamaa sääntelytaakkaa yrityksille. Lakiehdotuksen tavoitteena on myös lisätä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia
vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.
Rakennusviraston osalta uudistuksella on liittymäkohta viraston toimialaan koskien katu- ja puistoalueilla sijaitsevia ulkoterasseja. Kun terassi
sijoitetaan yleiselle alueelle, tehdään asiasta sopimus rakennusviraston
palveluosaston alueidenkäytössä.
Lausunnot ja tiedonsaanti anniskelulupahakemuksista, 20 §
Alkoholijuomien vähittäismyynti- ja anniskeluluvan osalta lupaviranomaisena toimisi lakiehdotuksen mukaan nykyiseen tapaan aluehallintovirasto.
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Esityksen mukaan lupaviranomaisen tulisi pyytää lausunto anniskelulupahakemuksen toimipaikan sijaintikunnalta ja poliisilta.
Lupaviranomaisen olisi lisäksi ilmoitettava samassa kiinteistössä sekä
viereisen ja vastapäätä olevan asuinkiinteistön omistajalle ja haltijalle
hakemuksesta ja varattava hänelle tilaisuus esittää huomautuksensa,
jos hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa taikka kohteessa on aiemmin esiintynyt järjestyshäiriöitä tai meluhaittoja. Kuuleminen liittyy alkoholijuominen myyntiin liittyvien haittojen vähentämiseen ja muun muassa alkoholijuomien anniskelu ulkotiloissa edellyttäisi näin poikkeuksetta
lähiympäristön kuulemista.
Rakennusviraston terassisopimuksissa on ehtona, että hakemukseen
liitetään kiinteistön omistajan suostumus siihen, että liiketilan edessä
olevaa yleistä aluetta saa käyttää ulkotarjoiluun. Rakennusviraston
alueidenkäytössä on käytännön työssä huomattu, että kiinteistön omistajan kuuleminen on tärkeää ja että asukkaiden näkemykset saadaan
kuuluviin nimenomaan kiinteistön omistajan suostumuksen kautta.
Yleisten töiden lautakunnan hyväksymän terassiohjeen "Terassiohjeet
Helsingissä", mukaan asuinkiinteistöjen läheisyydessä terassien aukioloaika on rajattu melun takia klo 07.00-22.00 välille.
Ehdotukseen sisältyvän laajan lähiympäristön kuulemisen vuoksi voitaisiin myös rakennusviraston terassisopimuksien osalta harkita mahdollisuutta sallia pidemmät terassien aukioloajat myös asuinkiinteistöjen läheisyydessä, edellyttäen ettei lähiympäristön kuulemisessa olisi tullut ilmi tätä vastaan olevia seikkoja tai huomautuksia.
Lautakunta pitääkin uudistuksessa hyvänä, että asukkaiden kuuleminen on otettu edellä esitetyn mukaisesti osaksi lupaprosessia. Lisäksi
kunnalta pyydettävä lausunto tulee lisäämään kunnan vaikutusmahdollisuuksia.
Alkoholijuomien anniskelulupa ja sen myöntämisen edellytykset, 18 §
Anniskelualueen ei olisi nykyisen lain mukaisesti enää tarpeen olla
omistuksen tai sopimuksen perusteella yksinomaan hakijan tosiasiallisessa hallinnassa. Myös kahdelle tai useammalle hakijalle voitaisiin
myöntää lupa anniskeluun yhdellä anniskelualueella samanaikaisesti,
jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta (19 §).
Toteutuessaan esitetty uudistus aiheuttanee tältä osin tarkistuksia terassisopimuksiin koskien muun muassa oikeutta sopimuksen siirtämiseen kolmannelle.
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Lupaviranomaisena toimiva aluehallintovirasto edellyttää nykyisellään,
että anniskelulupaa myönnettäessä tulee hakemukseen liittää selvitys
mahdollisen ulkoalueen hallinnasta sekä maanomistajan suostumus ulkoalueen käytöstä anniskelutoimintaan. Yleisten töiden lautakunta pitää
tärkeänä, että em. seikat tullaan jatkossakin selvittämään anniskelulupaa haettaessa, ja että lupaviranomainen saa näin myös tiedon sopimuksen mukaisesta alueen mahdollisesta ajallisesta käyttörajoituksesta.
Markkinoinnin sääntely, 49 §
Alkoholijuomien mainonnasta säädetään nykyisen alkoholilain 33
§:ssä. Säännös uudistettiin vuonna 2014 ja muutokset tulivat voimaan
vuoden 2015 alusta. Ehdotus vastaa nykyisen lain 33 §:n sisältöä, mutta mainonnan, epäsuoran mainonnan ja muun myynninedistämisen käsite muutettaisiin markkinoinniksi.
Lautakunta toteaa, että esityksellä ei ole vaikutusta rakennusviraston
ulkomainosvälineiden vuokrausta koskeviin sopimuksiin, koska vuonna
2015 voimaan tulleet alkoholilain mainontaa koskevat säännökset on
sisällytetty esitysluonnokseen asiaan vaikuttavilta osin nykyistä sääntelyä vastaavasti.
Yhteenveto
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että lainsäädännön voimaantulo aiheuttanee joitakin muutoksia terasseja koskevaan ohjeistukseen ja sopimuksiin.
Esittelijä
osastopäällikkö
Nea Kielenniva
Lisätiedot
Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 310 39015
kristiina.jokinen(a)hel.fi
Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748
antti.makinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 10.01.2017 § 5
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistuksesta.
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Alkoholilain muutoksessa on sekä elintarvikevalvontaan, että terveydensuojeluun liittyviä vaikutuksia.
Nykyisen käytännön mukaan elintarvikealan toimijan hakiessa anniskelulupaa aluehallintovirasto varmistaa, että elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus on tehty elintarvikevalvontaviranomaiselle. Menettely on
ympäristökeskukselle tärkeä, koska sitä kautta saadaan tieto uusista
ravintoloista ja muista alkoholin anniskelupaikoista sekä varmistetaan
elintarvikelain 13 §:n mukaisen ilmoituksen tekeminen. Luonnoksen 18
§:ssä, joka koskee alkoholijuomien anniskelulupaa ja sen myöntämisen
edellytyksiä todetaan, että lupaviranomainen ei enää tutkisi mm. edellä
mainittua seikkaa anniskeluluvan harkinnan yhteydessä. Ympäristölautakunta pitää tärkeänä menettelyn jatkamista, jossa anniskeluluvan
vaatimuksena on, että toiminnasta on ilmoitettu elintarvikelain mukaisesti. Tämä menettely helpottaa valvontaa, kun tarvittavat ilmoitukset ja
tieto toiminnan alkamisesta ovat myös elintarvikevalvontaviranomaisen
tiedossa.
Nykyisen alkoholilain mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto (Valvira) huolehtii verottomien alkoholivarastojen elintarvikelain
mukaisesta valvonnasta, kun taas verollisten alkoholivarastojen valvonta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) ohjeistuksen mukaan tällaisten vähäriskisten elintarvikkeiden varastoinnin valvontatarve on hyvin vähäistä, eikä alkoholivaraston verottomuus tai verollisuus vaikuta elintarvikelain mukaiseen
valvontatarpeeseen. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että verollisia ja verottomia varastoja jatkossa valvoisi sama viranomainen esimerkiksi Valvira. Vastuu alkoholin muusta valvonnasta on myös Valviralla.
Ympäristölautakunta kiinnittää huomiota luonnoksessa esitettyyn ravintoloiden jatkoaikailmoitusmenettelyyn. Luonnoksen 43 §:n mukaan
aluehallintovirasto toimittaisi jatkoaikailmoituksen terveydensuojelulain
15 §:n mukaista käsittelyä varten kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kyseinen 43 § perusteluineen jää kuitenkin epäselväksi. Luonnoksesta saa kuvan, että kunnan terveydensuojeluviranomaiselle toimitettaisiin jatkoaikailmoitus eikä terveydensuojelulain 13 §:n tarkoittamaa
ilmoitusta. Luonnoksessa mainittu terveydensuojelulain 15 §:n mukainen käsittely edellyttää kuitenkin lain 13 §:n mukaista ilmoitusta toiminnanharjoittajalta. Tältä osin luonnosta tulee tarkentaa.
Ympäristölautakunta toteaa, että jatkoaikailmoituksen käsittely siirtää
meluhaittojen poistamista ja erityisesti niiden ehkäisemistä koskevaa
toimintaa merkittävästi aluehallintovirastoilta kuntien terveydensuojeluviranomaisille. Tällä ei siten saavuteta yleisperusteluissa mainittua viranomaistyön vähentymistä vaan se todennäköisesti lisää sitä. ErityiPostiosoite
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sesti suurissa kaupungeissa jatkoaikailmoitusten määrä voi olla huomattava ja vaarana on ilmoitusten käsittelyn ruuhkautuminen.
Jatkoaikailmoitusmenettelyssä ilmoitus tulee toimittaa lupaviranomaiselle kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa ja lupaviranomaisen tulee toimittaa se edelleen terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista.
Esitetty jatkoaikailmoitusmenettely aiheuttaa aikataulullisia ongelmia
terveydensuojeluviranomaisen toiminnalle ja toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi voivat olla mahdottomia toteuttaa.
Jatkoaikailmoituksen perusteluissa (43, s. 114) todetaan, että anniskelun jatkaminen voidaan kieltää, jos toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa
eikä haittaa voida ehkäistä luvanhaltijan suorittamilla toimenpiteillä.
Kuitenkin lähes poikkeuksetta luvanhaltija voi halutessaan poistaa terveyshaitan omilla toimenpiteillään, esimerkiksi alentamalla musiikin
melutasoa. Tältä osin perusteluja tulee tarkistaa.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen
Lisätiedot
Mia Degerlund, johtava elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32055
mia.degerlund(a)hel.fi
Päivi Vepsäläinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64323
paivi.vepsalainen(a)hel.fi

Palvelukeskus-liikelaitoksen jk 15.12.2016 § 36
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunta antaa lausunnon seuraavasti:
Palvelukeskuksen toimipaikoista vain viidessä sosiaali-ja terveysviraston ylläpitämissä monipuolisessa vanhustenpalvelukeskuksessa on alkoholin anniskeluun oikeuttavat A-oikeudet ja toimimme niissä Valviran
ohjeiden mukaisesti.
Lausunnolla olevalla lakiesitysluonnoksella ei ole vaikutusta toimintaamme eikä Palvelukeskuksella ole muuta lausuttavaa.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
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Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609
raimo.niippa(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 15.12.2016 § 139
HEL 2016-012888 T 03 00 00

Lausunto
Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien luonnosta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi.
Alkoholilain kokonaisuudistuksen merkittävin uudistus olisi entistä väkevämpien alkoholijuomien tuominen Alkon myynnistä laajempaan
kauppojen, kioskien ja huoltamoiden vähittäismyyntiin. Jatkossa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä saisi myydä kaikkia enintään 5,5 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholi-juomia. Uudistus koskisi esimerkiksi
niin sanottuja A-oluita, nykyistä vahvempia siidereitä sekä long drink juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta niiden valmistustavasta. Nuorisolautakunta pitää alkoholilain uudistusta esitetyllä tavalla nuorten edun vastaisena.
Myyntipisteiden lukumäärä lisääntyisi 15-kertaiseksi, eli saatavuus kasvaisi huomattavasti nykyisestä. Lonkeroista ja muista juomasekoituksista pitävät, erityisesti naiset ja nuoret, joille myös epäilyksettä luodaan runsaasti uutta tarjontaa. Lisäksi uusi alkoholilaki toisi mahdollisuuden ostaa alkoholijuomia velaksi.
Vertaamalla nykyisiä Alkon ja päivittäistavarakauppojen keskioluiden
hintoja voidaan arvella, että halvimpien nelosoluiden ja limuviinojen hintataso voi olla huomattavasti halvempi kuin nykyiset Alkon hinnat.
Olennaisin ero nykytilaan on nelosoluen ja limuviinojen sunnuntaimyynti. Tällä lienee merkitystä erityisesti riskikäyttäjille ja suurkuluttajille.
Lakiuudistusluonnoksen mukaan siis vahvempia juomia saa entistä helpommin, halvemmalla ja entistä useammasta paikasta.
Nuorisoasiainkeskus haluaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja on erityisen huolissaan siitä, että alkoholijuomien saatavuus myös lisääntyisi ja yleisemmin kaupan olevan alkoholijuomat samalla väkevöityisivät. Vaikka luvanvaraisessa myynnissä valvotaan
varsinaista alaikäisille myyntiä hyvin, lasten ja nuorten mahdollisuudet
hankkia muulla tavoin esimerkiksi uusia alkoholijuomasekoituksia paranisivat merkittävästi. Lasten ja nuorten alkoholinkäytön aleneva trendi
voisi pysähtyä. Alkoholilain uudistus lisännee nuorisotoimessa päihdetyön tarvetta.
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Vaikutus nuoriin
Kauppoihin tulevat limuviinat ovat kansainvälisen kokemuksen mukaan
olleet erityisesti nuorten mieleen. Kauppojen ikärajakontrollia on tehostettu, mutta nuorten asiakkaiden iän tarkistaminen ei ole vähittäiskaupan omienkaan lumeostojen mukaan yhtä tehokasta kuin Alkoissa. Lakiuudistus uhkaa pahimmassa tapauksessa pysäyttää tai jopa kääntää
nousuun alaikäisten nuorten koko 2000-luvun kestäneen alkoholinkulutuksen laskun. Huolena on, että alkoholijuomien saatavuus myös lapsille ja nuorille lisääntyisivät ja yleisimmin kaupan olevat alkoholijuomat
samalla väkevöityisivät.
Tutkimusten mukaan vaikuttavimpia ehkäisevän päihdetyön keinoja erityisesti lasten ja nuorten osalta ovat päihteiden hinta ja saatavuus.
Näin ollen lakiuudistus voisi lisätä nuorten päihteiden käyttöä.
Viitteet:

Babor T ym. Alcohol: no ordinary commodity, Second edition.. New York: World Health Organization and Oxford
University Press, 2010.
Gale M, Muscatello DJ, Dinh M, Byrnes J, Shakeshaft A, Hayen A, et al. Alcopops, taxation and harm: a segmented
time series analysis of emergency department presentations.BMC Public Health. 2015;15:468. http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1769-3

PTY: Ikärajavalvontaa testataan säännöllisesti Alko: Alkoholipoliittisten toimien vaikuttavuusarviointi Peliin ei puututa. Alkoholin, tupakan ja rahapeliautomaattien ikärajavalvontaa testanneet ostokokeet vähittäisliikkeissä.
https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/miten-hallituspuolueiden-tekemat-alkoholilain-uudistuksen-linjaukset-vaikuttavat-alkoholin-kulutukseen-ja-kansanterveyteen-

Käsittely
15.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä muutti esityslistan kohdan 6 seuraavaksi: "Nuorisoasiainkeskus haluaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia ja on erityisen huolissaan siitä, että alkoholijuomien saatavuus myös lisääntyisi
ja yleisemmin kaupan olevan alkoholijuomat samalla väkevöityisivät.
Vaikka luvanvaraisessa myynnissä valvotaan varsinaista alaikäisille
myyntiä hyvin, lasten ja nuorten mahdollisuudet hankkia muulla tavoin
esimerkiksi uusia alkoholijuomasekoituksia paranisivat merkittävästi.
Lasten ja nuorten alkoholinkäytön aleneva trendi voisi pysähtyä."
Vastaehdotus:
Timo Kontio: Lisätään kohdan (6) loppuun lause: "Alkoholilain uudistus
lisännee nuorisotoimessa päihdetyön tarvetta."
Kannattaja: Benjamin Ellenberg
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Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion esityksestä Ellenbergin kannattamana lisätä kohdan (6) loppuun lause: "Alkoholilain uudistus lisännee
nuorisotoimessa päihdetyön tarvetta."
Vastaehdotus:
Timo Kontio: Lisätään kohdan (2) alkuun virke: "Nuorisolautakunta pitää alkoholilain uudistusta esitetyllä tavalla nuorten edun vastaisena."
Kannattaja: Jussi Chydenius
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohdan (2) alkuun virke: "Nuorisolautakunta pitää
alkoholilain uudistusta esitetyllä tavalla nuorten edun vastaisena."
Jaa-äänet: 2
Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola
Ei-äänet: 6
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Benjamin Ellenberg, Timo Kontio,
Sanna Lehtinen, Stella Qin
Tyhjä: 0
Poissa: 1
Olli Isoaho
Esittelijä
osastopäällikkö
Heidi Hållman
Lisätiedot
Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608
heidi.hallman(a)hel.fi
Päivi Kuusela, johtava Klaari-koodinaattori, puhelin: 050 3273107
paivi.kuusela(a)hel.fi
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2
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta
- ensimmäinen jaosto

26.1.2017

Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
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